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1. - SABIK ZABIT HÜLASASI 

Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğra'-
ıran, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 40 neı maddesinin (Ç) fıkrasının II nu
maralı bendinin tadili hakkında kanun teklifi 
ile, 

Giresun Mebusu Doğan Köymen 'in, Türkiye 
Cumhuriyetinin ilânından önceki tarihlerde ta
puda kayıtlı olup da intikalleri yapılamamış gay-
i'imenkullerin hare, resim ve vergiden muaf ola
rak vârisleri namlarına tescilleri hakkındaki 
kanun teklifi, talepleri üzerine geriverildi. 

Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Kanunla 
muaddel 16 ncı maddesi hakkındaki Adliye En
cümeninin tefsir fıkrası, kabul edildi. 

Sivil Müdafaa Kanunu, kabul olundu. 
3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 

yapılmış olan harcamalara ait 1952 takvim yılı 
bilançosu hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Osmaniye'nin Çardak köyünün 64 numara
lı hanesinde kayıtlı Fatma Ayşeden doğma, Os-

manoğlu ibrahim Ersoylu'nun (Eryaslı) ile, 
Muş vilâyetinin Kızılmescit köyünün 14 nu

maralı hanesinde kayıtlı Nigârdan doğma, Ba-
ı-anoğju M. Reşit Biçer (Bican) haklarında ve
rilen ölüm cezası hükmünün infazına dair Adli
ye Encümeni mazbataları, kabul olundu. 

Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına 
dair Kanun kabul edildi. 

Bankalar kanunu lâyihasının bir kısım mad
deleri kabul olundu. 

11 . VI . 1958 Çarşamba günü saat 15 t e top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
I Kayseri Mebusu Kırklareli Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu 'Mehmet AH ('cjılâtı 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Attilâ Konuk 

Sualler 

Şifahi Sual Takrirleri 
1. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğiu'nım, 

Turhal Belediye Reisinin seçilmemesi sebebine 
dair şifahi sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/210) 

2. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
son zamlar muvacehesinde değişmez gelirli va
tandaşların durumlarının ıslahı hususunda ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi sual 
takriri Maliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/211) 

3. — Ankara Mebusu İbrahim İmirzalıoğ-
lu'nun, Kımıl adlı haşere ile mücadele hususun
da ne gibi tedbir alındığına dair şifahi sual tak
riri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (6/212) 

4. — Erzincan Mebusu Âdil Sağıroğlu'nun, 
Erzincan şehri elektrik şebekesinin yapılmasına 
ne zaman başlanacağına dair şifahi sual takriri 
tmar ve İskân Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/213) 

5. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Şar
kışla'nın Sağır köyü arazisinden geçmekte olan 
acı su üzerindeki bendin tekrar ihyası hususu
nun düşünülüp düşünülmediğine dair şifahi 
sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/214) 

6. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Yoz
gad'm Çayıralan kazasına Bağlı Eşikli ve Çat 
köylerinin Sivas'ın Gemerek kazasına bağlan
ması işinin geciktirilmesi sebebine dair şifahi 
sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/215) 

7. — Tokad Mebusu Reşit Önder'in, Banka
larla İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Meclisi 
reis ve âzası olabilmek için ne gibi şartlar aran
dığına dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/216) 

8. •— Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Demir 
fiyatına yapılan zammın sebebine dair şifahi 
sual takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/217) 

9. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edirne 
vilâyetinde afyon zeriyatınm menedilmesi sebe
bine dair şifahi sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir. (6/218) 

Tahriri sual takrirleri 
1. — Tokad Mebusu Bekir Şeyhoğluîıun, 

belediye reisliğini vekâleten ifa etmekte olan Tur
hal Kaymakamının aldığı vekâlet maaşına dair 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/198) 
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2. — Tokad Mebusu Reşit önder'in, Erbaa'
da tütün deposunu yakanlar ve yaktıranlar hak
kında ne muamele yapıldığına dair tahrirî sual 
takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/199) 

3. — Uşak Mebusu Adnan Çalıkoğlu'nıın, 
Uşak vilâyetinde işten el çektirilen muhtarlara 
dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/200) 

4. — Sivas Mebusu Turhan Peyzioğlu'nun, 

Teklifler 
1. — İçel Mebusu Yakup Karabulut'un, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/194) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu ve 12 arkadaşının, Diyanet İşleri Re
isliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 28O0 sa
yılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına daiı* 
olan 3665 sayılı Kanuna ek 5634 sayılı Kanunun 
1, 2, 9 ve 11 'nci maddelerinin değiştirilmesi ve 
4135, 4631 ve 6465 sayılı kanunların kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi (2/195) (Bütçe En
cümenine) 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ma
arif Vekâletine bağlı Teknik okullarda yetiştiri
lecek Askerî Mühendisler hakkındaki 4779 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi (2/196) (Maarif, 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4. — Bina Vergisi Kanununun 3 ncü mad

desinin 1 nci fıkrasının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/89) (Ruznanreye) 

5. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çer-
çel'in, Pasaport Kanununun 14 ncü maddesi
nin (B) bendine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki 6770 sayılı Kanunun tadiline dair kanun 
teklifi ve Hariciye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (2/42) (Ruznameye) 

6. — Islahı Hayvanat Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair 5883 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat Encüme
ni mazbatası (1/197) (Ruznameye) 

7. — Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü teşkilât kanunu lâyihası ve Muvak-

1949, 1950, 1956, 1957 ve 1958 yıllarında mahke
meler tarafından verilmiş olan yayın yasağı ka
rarlarına dair tahrirî sual takriri Adliye Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/201) 

5. — Sivas Mebusu Nazmı Yaraş/ın, sel felâ
ketine uğramış olan Yıldızeli kazasının Bayat, 
Seren ve Menteşe köylerine ne gibi yardım yapıl
dığına dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/202) 

kat Encümen mazbatası (1/161) (Ruznameye) 
8. — Erzurum Mebusu Mustafa Zeren'in, 

uçuş esnasında malûl kalan iki uçucu ma
kiniste maaş tahsisi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/1) (Ruznameye) 

9. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'mm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/28) (Ruznameye) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
Maden Fakültesinin binaları ile lâboratuvar-
larımn inşa ve tesisi hakkındaki 6034 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/192) (Ruzna
meye) 

11. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
teşkilât ve memurin Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair 3820 sayılı Kanun ile eki 4929 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/97) (Ruznameye) 

12. — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair olan 4930 sayılı 
Kanunun meriyet müddetinin uzatılması hak
kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/103) (Ruznameye) 

13. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelle Ankara Üniversitesi 1956 yılı büt
çe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde deği-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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İ : 79 11.6 
siklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/68) 
(Ruznameye) 

14. — 6632 sayılı Kanımla tasdik edilmiş 
olan Milletlerarası Kalay Anlaşmasının W ncü 
maddesinin Milletlerarası Kalay Konseyine ve 

1958 C : 1 
Personeline tanınan vergi muafiyetine müta-
allik 22 nci fıkrasının kaldırılarak yerine iki 
fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey kara
rının tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/184) 
(Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. I pildi.) 
(Çanakkale mebuslarına kadar yoklama ya- | REİS Ekseriyet vardır, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

/. — Sayın mebuslardan bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi (3/232) 

REİS — Sayın mebuslardan bâzılarına izin 
verilmesi hakkındaki tezkereyi okuyoruz. 

Umumi Heyete 
Aşağıda adları yazılı sayın mebusların hiza

larında gösterilen müddetlerle izinleri, Riyaset 
Divanının 7 . V I . 1958 tarihli toplantısında ka
ra rl aştırıl m ıştır. 

Keyfiyet 3rüee tasviplerine arz olunur. 
T. B. M. M. Reisi 

Refik Koral tan 

Hatay Mebusu İzzettin dilli, 15 gün, hasta 
olduğu için, 26.V.1958 tarihinden itibaren. 

İstanbul Mebusu Yusuf Salman, 15 gün, has
ta olduğu için, 5.VT.1958 tarihinden itibaren. 

Kars Mebusu Fevzi Aktaş, 20 gün, mazereti
ne binaen, 27.V.1958 tarihinden itibaren. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer, 20 gün, hasta 
olduğu için, 27.V.1958 tarihinden itibaren. 

Kayseri Mebusu Fikri Apaydın, 25 gün, has
ta olduğu için, 5.VI.1958 tarihinden itibaren. 

Tokad Mebusu Keramettin Gençler, 1,5 ay. 
hasta olduğu için, 5.V.1958 tarihinden itibaren., 

REİS İzin istiyen arkadaşların isimlerini 
teker teker tekrar okutup reylerinize arz ede
ceğim. 

Hatay Mebusu İzzettin Üilli, 15 gün, hasta 
olduğu için, 26.V.1958 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Mebusu Yusuf Salınan, 1.5 gün, has
ta olduğu için, 5.VI. 1958 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kars Mebusu Fevzi Aktaş, 20 gün, mazereti
ne binaen, 27.V.1958 tarihindten itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer, 20 gün, hasta 
olduğu için, 27.V.1958 tarihinden itibaren. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kayseri Mebusu Fikri Apaydın, 25 gün, has
ta olduğu için, 5.VI.1958 tarihinden itibaren. 

REİS --- Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tokad Mebusu Keramettin Gençler, 1,5 ay, 
hasta olduğu için, 5.V.1958 tarihinden itibaren. 

REİS •-- Kabul edenler.. Etmiyenler,. Kabul 
edilmiştir. 
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5. — MÜZAKERE EDİLEN "MADDELER 

1. — Maden Kanununun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ve İktisat 
Encümeni mazbatası (3/221) (1) 

REİS —• Mazbatayı okuyoruz. 
(Tefsir mazbatası okundu.) 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Söz istiyorum. 
REÎS — Emin Soysal Bey, mazbata üzerinde 

mi? 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Evet, tefsir maz

batası hakkında. 
REİS — Buyurun. 
EMİN SOYSAL (Maraş) Muhterem ar

kadaşlar, bu tefsiri nakzeden bir Şûrayı Devlet 
kararı var. Müsaade buyurursanız bu kararın 
bor ve borasite, aidolan kısmını okuyayım. 

Devlet Şûrası, Deavi Dairesi Umumi Heye
tinden verilmiş bir karardır, Esas numarası 
57/851 ve karar numarası da 58/27 dir. 

Şimdi raporun netice kısmını aynen okuyo
rum : 

«Hüküm veren Devlet Şûrası Deavi Dairesi 
Umumi Heyetince işin gereği düşünüldü : 

İktisat ve Tiearet (Sanayi) Vekâletinin kara
rından istifade eden Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne ve Mortaş Şirketine husumet tevec
cüh etmiyeceğinden husumetin Vekâlete hasrı ka
rarlaştırıldı. 6309 sayılı Maden Kanununun bi
rinci maddesinde sayılan madenler arasında müs-
takillen (bor) adına rastlanmadığı gibi mezkûr 
maddede (bor tuzu) ile (borasit) de ayrı ayrı 
marenler olarak gösterilmiştir. Madenler arasında 
sayılnııyan (bor) un Maden Kanunu hükümle
rine tâbi tutulması hususunda aynı kanunun 
ikinci maddesinde yazılı muamelenin yapıldığı 
da iddia edilmediğine göre bâzı mütalâalar ile-

"S-i sürerek (bor), (bor tuzu) ve (borasit) i aynı 
maden saymaya, buna dayanarak (bor) için mü-
racaatte bulunan Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne (borasit) arama ruhsatnamesi vermeye 
kendisinden önce (aynı sahada (bor) ve (bora
sit). için takaddüm hakkı alınmıştır) diye Hıor 
tuzu) aramak üzere müracaat eden davacının 
müracaatının reddine kanunun sarih ahkâmı im
kân vermemekte olduğundan dâvanın kabulü ile 
kanuni mesnetten mahram bulunan dâva konu-

(1) 127 sıra sayth matbua zaptın sonundadır. 

su kararın iptaline 250 kuruş da davacıya geri-
verilerek...» demektedir. 

Görülüyor ki, tefsir için gelen bu mesele hak
kında Şûrayı Devlet enine boyuna, kanunun 
bu husustaki maddelerini tetkik ederek karar 
almıştır. Binaenaleyfî böyle bir tefsir talebinde 
bulunmak ve tefsir talebinde bulunarak bâzı 
yanlış mütalâalar serd etmek Meclisi Âliyi yan
lış hükme götürür. Bendeniz Şûrayı Devletin sa
rih kararı bulunması karşısında bu tefsirin red
dini ve burada.bu .işleri yapan özel teşebbüsle
rin haklarının korunmasını bilhassa rica ediyo
rum. Şu veya bu şekilde, şu veya bu kanallar
dan gelen fikirlerle muayyen vatandaşların şah
si teşebbüs haklarına zarar vermek bendenizce 
doğru değildir. Bir taraftan özel teşebbüs diyo
ruz, bir taraftan da bu özel teşebbüsleri balta
lıyoruz. ,Arz ettiğim Şûrayı Devlet karan muva
cehesinde bu tefsir teklifinin reddini rica ede
rim. Bu tefsirle önce Şûrayı Devlet kararı ile 
vatandaşa tanınan kanuni hakkın iptali doğru 
olamaz. 

REİS — Sırrı Atalay. -

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, Maden Kanununun birinci maddesinin 
tefsiri istenmektedir. Malûmuâlileridir ki, teşriî 
tefsir, bir metinde müphemiyet olur veyahut 
başka-bir mânaya gelirse, ona sarahat verebil
mek için yorum cihetine gidilebilir. Maden Ka
nununun birinci maddesi ise sarihtir, borasiti ve 
bor tuzunu madenler arasında saymaktadır. 
Şimdi Sanayi Vekâleti mütehassıslarından aldı
ğı rapor üzerine yaptığı teklifte denilmektedir 
ki, tabiatta bor müstakil olarak bulunmuyor, 
bor asidi, boı tuzu bulunuyor, binaenaleyh borun 
bu tuz ve asitlerine, teşmili icabeder. 

Halbuki dört kişilik mütehassıs heyetin ra
porunda yalnız borun himaye edilmesi istenmek
tedir ki, bor imtiyazı alınan yerde başka bir 
kimseye, bor tuzu ve asidi arama ve işletme im
tiyazı verilmemesi icabeder, noktai nazarı mü
dafaa ediliyor. Böylelikle Sanayi Vekâletinin, 
Hükümetin, İktisat Encümeninin ve mütehas
sısların, raporları tezat halindedir. Hükümet ve 
encümen demek ister ki ; bor ibaresine, yahut 
bor -kelimesine, boı- tuzunu ve bor asidini de 
teşmil edelim. Bor asidi ve bor tuzunun bora teş-
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t : 79 İ l . 6 . 
mil edilsin, mütehassıs raporuna göre bor ara
ma ve işletme hakkı tesis edilen bir sahada di
ğer bir bor tuzu ve bor asidi imtiyazı verilme
mesi bu şekilde Hükümet teklifiyle mütehassıs 
raporları arasından açık ve bariz mübayenetler 
mevcuttur. Şimdi eğer hakikaten tatbikatta bor 
veya borasit müstakillen bulunmuyorsa, birinci 
maddenin değiştirilmesi icabeder. Tefsire niçin 
gidiliyor? Esasen tefsir geçmişe de şâmil olaca
ğından böylelikle bâzı arama ve işletme imtiyazı 
verilmiş olanların hakları iskat edilmiş olacak
tır. Bâzılarına da imtiyaz ve imkân verilmiş ola
caktır. Mesele burada, bizi endişeye sevk eden 
cihet buradadır. Mühim mesele buradadır, bizi 
endişeye sevk eden cihet buradadır. Eğer bi
rinci madde yanlış ise birinci maddenin değiş
tirilmesi icabeder. Mahkemelere verilmiş ihti
lâflar varsa, tabiatta bor müstakil bulunmu
yorsa o zaman maddeyi değiştirelim. Niçin tef
sire gidiyoruz? Maziye, geçmiş hâdiselere teş
mil edilecek olursa bâzı kimseler için imtiyaz 
olacak, bâzı kimseler için ise mağduriyet ola
caktır. Bunun önlenmesi lâzımdır. Onun için 
endişe ediyorum. Bu sebepten tefsirin reddiyle 
yeniden tesis hükmüne gidilmesi icabeder. Bu 
mahzurlardan dolayı tefsiri kabul etmemenizi 
rica ederim. 

REÎS — Necati Tanyolaç. 
NECATİ TANYOLAÇ (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlarım, madenler, tabiatta ya saf 
halde, ya mürekkep halde veya mahlut halde 
bulunur. 

. Bor, tabiatta sâf halde bulunmaz. Sâf halde 
bulunmadığına tuz ve mürekkep halde bulundu
ğuna göre, her hangi bir vatandaş bor madenini 
aramak için bir ruhsat talebinde bulunursa, bir 
diğer vatandaş da bor madenlerinin tuzlarından, 
emlâhmdan her hangi bir maden için müracaatını 
da zikretmek suretiyle aynı saha üzerine arama 
talebinde bulunursa vaziyet ne olacaktır? 

Hükümet getirdiği teklifte, Maden Kanunu
nun birinci maddesinde bulunan ve birtakım 
iltibasa imkân veren hükümleri, mevzuu tefsir 
etmek ihtiyacını duyarak getiriyor. 

Teklifte denmektedir ki, eğer her hangi bir 
vatandaş bor madenini aramak için bir talepte 
bulunursa ve diğer bir vatandaş da bor madeni
nin tuzlarını aramak için bir talepte bulunursa bir 
diğer vatandaş da bor madeninin, emlâhını ih-

im ö : i 
tiva eden her hangi bir talebini zikrederek o da 
bir talepte bulunursa Maden Kanununun birin
ci maddesine göre o vatandaşa da ruhsat vermek 
mecburiyetinde kalınacaktır. Halbuki burada 
esas olan bor madeninin emlâhının mineral en- ^ 
düstride kullanılması suretiyle borun kendisini 
ortaya çıkarma, yani borun kendisinden istifade 
etmektir. Bu hale göre meselâ bor madeninin pala-
manit, uleksit, pandelmit, borakit, kernit sasolit 
gibi birçok emlâhı vardır. Keza emsal teşkil 
edecek demir madeninin birçok mürekkebatı var
dır. Aynı şekilde mangan'm da çeşitli mürekke
batı vardır. Ben, bu mevzuubahis madenlerden 
birini arama ruhsatı talebiyle Hükümete müra
caat ettiğim zaman başka bir vatandaş da mangan 
arıyacağım diye elinde bir harita ile müracaatta 
bulunursa ona da ayını müsaadeyi vermek icabe-
decektir. Halbuki Hükümet, bu iltibası kaldır
mak için demir mangan ve boraks madenleri 
gibi bizzat bu madenlerin kendilerini ihraç hu
susunu muradetmektedir. Bu sebeple de bu tef
sire lüzum görmüştür. Tefsirin kabulünü Yüksek 
Heyetinizden rica ederim. («Tadil değil, tefsir» 
sesleri) 

REÎS — Evet, efendim, tefsfir.' 
Buyurun, Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar; üç nokta üzerinde mâruzâtta bulunmak is
tiyorum. Teşriî organın tefsir namı altında ha
zan kanunu tevsi veya kanunu ikmal veyahut da 
kanunu tadil cihetine gittiği ekseriya görülmüş
tür. Bugün de gördüğümüz mesele, kanun hük
münü tevsi mahiyetindedir. Hattâ bu bir tefsir 
de değil, tevsi de değil, daha doğrusu kanunun 
birinci maddesine bâzı minerallerin ilâvesini 
mutazammın bir tadil olabilir. Çok şayanı dik
kat olan husus tefsire mahal olmadığı hükmü ile 
bu mazbata sevk edilmiştir. Ama bütün bu mü
lâhazalara rağmen, meselâ yüksek mühendisle
rin verdiği mütalâa tamamen başka başka mine
rallerin de bu asıldan geldiği hususudur. Fakat 
bu mahlutların hepsinde aynı esas cevher olan 
(bor) mevcuttur. Halbuki burada buna diğer
leri de ithal edilmekte ve tam bir tevsie gidil
mektedir. Gerek mühendislerden mürekkep he
yetin gerekse Nafıa Encümeninin vermiş oldu
ğu fennî mütalâalarda bor tuzu, borasit filân di
ye sayılan minerallerin ifadesinden maksat bun
ları hali aslisine yani bora irca etmek suretiyle 
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fennî bir tefsirdir. Şimdi biz diğer mânada bir 
tefsire gidiyoruz ki, bunaı bizim hakkımız olma
dığını, bu şekilde tefsirlerin teşri organından 
geçmemesi icabettiğini, nihayet Sırrı Atalay'ın 
buyurdukları gibi, tefsirin de bir hududu, bir 
mahiyeti- teşriîyesi muhafaza edilmek ieabettiği 
kanaatindeyim. 

Şu halde bunun bu şekilde kanuna yeni bir 
hüküm ilâvesi mahiyetinde olmasına rağmen tef
sire mahal yoktur şeklinde tefsir eder tarzda bir 
mazbata ile karşımıza çıkılması, iki zıddı, cem-
edilmesi gayrimümkün iki zıddı tefsire mahal ol
madığı şeklinde örtüp kapatmaktır. Binaenaleyh 
şayanı kabul olamaz. 

Kanunda birinci maddede 16 grupun mine
rali vardır. Her grup satır başlarında işaret edil
mektedir. Birinci grup altın ve gümüşle başlı
yor ve 16. grup yakut, zümrüt diye bitiyor. İşte 
konumuz olan bor madeni için 12 nci grupta bor 
tuzu da sayılmıştır. 14 ncü grupta ise borasiti 
sayar. 

Demek ki, müstakil gruplara ayrılarak ter-
tibedilmiş olan 3 . III . 1954 tarihli Kanun 
vaktiyle elbette ki, fen adamlarının ellerinden 
geçmiştir. O halde o zamanki tasarı hakkında 
bugün tefsire ihtiyaç oyktur, diye fen adamları 
tarafından bor hakkında yapılan şimdiki teklif 
o zaman varit görülmemişti. O zaman fen adam
larınca varit görülmiyen bu hususun bugün tef
sirine mahal yoktur, diye bize aksini ve tevsiini 
kabul ettirmek ilerde kanunu tatbik edecek hâ
kimlerin bu esbabı mucibeye dayanarak, «Bu 
bor imiş, bor asidi, tuzu ne olursa olsun bunu 
ayırmak değil, bir tek madene bağlamak daha 
doğru olur» diye hüküm vermesi elbette hatalı 
olur. Vâzıı kanun 1954 senesinde yani heyetini
zin içindeki birçok muhterem âza vâzıı kanun 
sıfatiyle mevcut ve hazır bulunduğu bir sırada 
bu kanun 1954 senesi 3 Mart tarihinde çıkmış
tır. Bu 6309 sayılı Kanunun yani bu taze kanu
nun henüz daha mürekkebi kurumadan bugün 
fen adamlarından aksine rapor almak suretiyle 
aksi iddiada bulunmak hakikaten gariptir. 

Kaldı ki, kanunun 12 ve. 14 ve 2 nci madde
lerinde esasen icra organlarına verilmiş bir sa
lâhiyet de vardır. 

(Madde 2. — Bu kanunun birinci maddesin
de, taşocağı mevzuatında ve mahsus kanunların
da zikredilmiş bulunan veya zikredildiği halde 
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terkip veya vasfı itibariyle bu kanun hükümle
rine tâbi olup olmıyacağı hususunda tereddüd-
edilen maddeler Ekonomi ve Ticaret Vekâleti
nin teklifi ve icra Vekilleri Heyeti karariyle bu 
kanun hükümlerine tâbi tutulabilir.) 

(Madde 12. — Arama ruhsatnamesi bir cins 
maden için verilir. Şu kadar ki, arama esnasın
da bu madenler mahlut olarak zuhur eden veya 
jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte işletil
mesini zaruri kılan madenler çıkarsa, arama 
hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat 
idareye bildirmek ve keyfiyet tesbit olunmak 
şartiyle bu madenlerin de arama ruhsatnamesi
nin şümulüne girdiği ruhsatnamesine dercolu-
nur.) 

(Madde 14. — Takaddüm, arama ruhsatna
mesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, işlet
me imtiyazı hakkı taallûk eden maden sahasın
da veya bulunmuş maden sahasında aynı cins 
maden için arama ruhsatnamesi verilemez.) 

İşte bize şimdi Sanayi Vekilinin getirmiş ol
duğu esbabı mucibe mazbatasmdaki husus bura
da geçmektedir. Bu; (Yarın bir kaza organının 
karşısına giderse bunlar ayrı ayrı iki madde gibi 
sayılacak; haklar zail olacak; Devletin hissesi zail 
olacak, alâkalı şahısların menafii hususiydi ba
kımından haklar zail olacak, bunların hepsinin 
bir asıldan olduğunu lütfen zikredin, bu tarzda 
bir karar alın.) şeklinde bize gelmiştir. Arama hak
kında sahibi tarafından gerekli fennî malumatın 
idareye bildirilmesi halinde keyfiyet tesbit edil
mek şartiyle bu madenler için arama ruhsatna
mesinin şümulüne girdiği bu maddede derpiş olu
nuyor. Sayın Sanayi Vekili bu gibi ihtilâflar çık
tığı takdirde kaza organlarına gitmeden 14 ncü 
madde gereğince borasit yerine bor, bor yerine 
borasittir, diye Sanayi Vekili arkadaşımız daki
kalarca ne söylenecektir, diye niçin intizar et
sin... 13 ve 14 ncü maddelerin müfadı dairesin
de yapılacak iş birinci maddede gruplar halinde 
zikredildiğinden, Sosyal arkadaşımızın da iddia
sı veçhile Şûrayı Devlet kararı da karşımızda 
bulunduğuna göre, yapılacak iş, tefsir talebini 
olduğu gibi ret suretiyle arşivlerimize dahi bu 
esbabı mucibenin geçmemesini teminden ibaret
tir^ 

3 ncü bir nokta olarak şu hususu da arz ede
yim : 
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Biz teşriî sahada kanunlar yaparken erbabı 

fenden bugün müspet, yarın menfi sahada rapor- j 
lar almak imkânını bulursak, bu fenne ve fen 
adamlarına olan itimadı sarsar. Bu raporu veren 
fen adamlarımız, bu hususun tetkikine memur 
edilen ve 1954 te bir rapor vermiş olan fen he
yetinin raporlarını bir defa tetkik etselerdi, bu
gün böyle bir tezat içine düşülmezdi. Şu halde 
teşriî hayatımızda yapılacak iş bu gibi mevzular
da arşivlere de bir parça nazar atfederek erbabı 
fennin o zaman ne dediklerini öğrenmek ve mah
cup vaziyete düşmemektir. 

Şu halde bu mazbatanın tamamen reddini, ar
şivlere bu esbabı mucibenin girmemesini ve 12 nci 
maddenin ihtiyaca cevap verecek kifayette oldu
ğunun kabulünü arz ederim. Hürmetlerimle. 

REİS — Cemal Zühtü Aysan. 

CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 
Muhterem arkadaşlarım, asıl mesele bor minerali 
adında bir maden var mıdır, yok mudur? Halbu
ki memleketimizde borasit madeni namı altında, 
ihalesi yapılmış, ruhsatnamesi verilmiş, imtiyazı 
verilmiş ve işletilmekte olan bir maden vardır ki, 
hakikatte adı borasit değildir, öyle olduğu hal
de, sırf ihtiva ettiği bor minerali bakımından bu 
imtiyaz verilmiş ve Maden Kanununda borasit 
kelimesi yer almış bulunmaktadır. 

Maden Kanununun 1 nci maddesinde (bora
sit) denmesi sırf içinde bor mineralini ihtiva et
mesinden ileri gelmektedir. Bor tuzlan da aynı 
mahiyettedir. Binaenaleyh, bir madeni ararken 
bunun tamamen ismini vermek ve bu şekiMe ara
mak yerinde olur. Fakat tatbikattaki durumu 
tetkik edelim. Demir madeni diye ruhsatname is
tenmekte ve imtiyazı verilmektedir. Halbuki ha
kikatte demir madeni hematit, limonit, veya si-
derit gibi ayrı ayrı isimler alan birtakım maden
ler vardır. Fakat ona rağmen yalnız demir made
ni diye ruhsatname istiyen kimseye demir made
ni ruhsatı verilmektedir, öyle olmasına binaen 
bor minerali için ruhsat istiyen kimseye bor mi
nerali, mürekkebatı dâhilinde ruhsat verilmeli
dir. 

Bir arkadaşımız Şûrayı Devletin vermiş oldu
ğu bir kararın kaziyei muhkeme olduğunu söyle
mektedir. Yüksek malûmunuz bulunduğu üzere 
Şûrayı Devlet her mevzu üzerinde kanun çerçe
vesi dâhilinde mütalâa dermeyan eder. Fakat 
bir tefsir yapamaz. Kanunların tefsiri ancak Bü-
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yük Millet Meclisine ait bir keyfiyettir. Bu iti
barladır ki, bu tefsir talebi buraya gelmiş bulun
maktadır. 

Binaenaleyh arkadaşlarım, bugün bor ma
deni diye ruhsatname istemek ve almak lâzım-
gelmektedi'r. Eğer buna bor minerali denmez 
de borasit denmesi doğru kabul edilirse bu 
takdirde şimdiye kadar bu hususta verilmiş 
olan ruhsatnamelerin iptali iktiza eder. Zi
ra ilmen bunlar borasit değildir. Bandırma 
ve Susurluk'taki madenler borasit değildir. 
O halde bu mevzuu esasından tetkik etmek lâ-
zıhgelir. Bor minerali esastır. Bunun istisnası 
olsa dahi Bor madeni ruhsatnamesi istiyen kim
seye bunu vermek lâzımdır. Bu meselenin 
ilmî mahiyeti üzerinde daha fazla durmıya-
cağım. Fakat icabederse huzurunuza yine mâ
ruzâtta bulunurum. 

REİS — Sanayi Vekili. 

SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SITKI YIR-
CALİ (Balıkesir) — Muhterem* arkadaşlar; 
benden evvel konuşan Cemal Zühtü arkadaşı
mız ve ondan evvel konuşan Zonguldak Mil
letvekili arkadaşımız meselenin hakiki hüvi
yetini sizlere anlatmış bulunmaktadırlar. 

Hakikaten bor madeni bizim Maden Ka
nunumuza göre umumiyetle madenin içinde
ki, cevher, esas unsur zikredilmek suretiyle 
prensip kabul edilmiştir. Meselâ demir diyo
ruz, toplu halde ifade edilmiştir, manganez 
diyoruz, geri kalanları da bunun içinde mün
demiç addediliyor. Ruhsatlar da bu şekilde 
verilmektedir. Maden Kanununun, bütün hü
kümleri tadadı mahiyette bir çerçeve içinde 
almış olduğu da umumi mütalâadan meydana 
çıkmaktadır. Fakat bor tabiatta daima mü
rekkep halde bulunduğu ve müstakillen bulun
madığı halde, kanunun birinci maddesinde, 
vâzıı kanunun kasdi haricinde bir kelime yan
lışlığı ile, bunun mürekkebatmdan yalnız iki ta
nesi zikredilmek suretiyle, kanunlaşmış bulun
maktadır. Bu defa bizim bundan kasdımız, tıpkı 
diğer kanunun umumi tetkikinden anlaşılacağı 
üzere, bu prensibi nazarı dikkate alarak, borun 
bütün mürekkebatma teşmil olunarak, vâzıı ka
nunun hakiki maksadını ifade edebilecek şekil
de tefsiri için Yüksek Huzurunuza gelmiş bulu
nuyoruz. Aksi takdirde, arkadaşların ifade et-
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tiği gibi, ihtilâflar her gün yeni yeni meydana 
çıkmış bulunacaktır. 

Arkadaşlar, bilhassa şunu ifade etmek iste
rim ki, elbette bu gibi ihtilâflarda vâzıı kanu
nun hakiki maksadının tatbik edilmediği haller
de Yüksek Heyetinize tefsirle gelmekteyiz. 

Arkadaşım Atalay ve Emin Soysal'a şu cihe
ti ifade edeyim ki, biz iktidar olarak hususi te
şebbüsü teşvik etmek ve fertlerin haklarını ko
rumakla mükellefiz. Fakat onun ötesinde, hep
sinin üstünde milletin müşterek mamelekini mut
laka korumak kasdiyle bu tefsiri sevk etmiş bu
lunmaktayız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual, sual. 
REİS •— Sualler sözlerden sonradır. 
Emin Soysal! 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, önce 

Vekil Beyefendinin sözlerinden bağlıyalım. 
Vekil Bey buyurdular ki, «maddede bir yan

lışlık var, bir noksan var. Bunun tefsiri için gel
miş madde.» Maddede yanlışlık varsa, madde
nin tadiline dair kanun teklifi getirilmesi lâ
zımdır. 

Ben hukukçu değilim ama, hukuk kelimesine 
dair dinleye dinleye bir şeyler kulağımızda kal
mış gibi. Şayet madde yanlışsa, kanunun tefsiri 
değil, kanunun tadili için teklif getirin Meclise, 
Saym Vekil Bey. 

Birinci maddede madenler sayılıyor; madde 
şu şekilde, okuyayım; Beyefendinin buyurduk
ları yere geliyorum : «Kaya tuzu, veya tuzla tu
zu olarak çıkarılan sodyum, potasyum, magnez
yum, bor ve fosfor tuzları, şap.» Dikkat buyu-
rulursa, müstakillen bor yoktur, maddede. 

İkincisi, kükürt, selenyum, telhis, pirit, bar
yum borasit, fluorit, apatit, lösit, amyant, mika, 
lületaşı, manyezit, zımpara.. 

Bundan başka hiçbir yerde bor kelimesi yok
tur. Şu iki fıkra da borasit şeklindedir, müsta
killen kanunda bor kelimesi yoktur. Hep bora
sit şeklinde, bor tuzları şeklinde geçmektedir. 
Müstakillen maddede, kanunda bor kelimesi 
yoktur. Binaenaleyh tefsir hatalıdır. Kanun 
maddesini değiştirmek için teklif getirmek lâ
zımdır. Eğer zaruret varsa, millî menfaatler, 
devletin, milletin menfaatleri gözetiliyorsa, mu
ayyen şahısların menfaati gözetilmeyip de millî 
menfaatler gözetiliyorsa kanun teklifi getirmek 
gerektir. 
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Bilgili arkadaşlarımız buraya çıktılar, ilmî 

tefsir yaptılar, bor şudur, bor budur diye. Onla-. 
rı dinleyince neredeyse Bor'un vilâyet olacağına 
manasım geldi. 

Arkadaşlar; bor tabiatta müstakillen bulun
maz. Bir müstakil Bor vardır o da Niğde'dedir. 
(Gülüşmeler) Evet bor tabiatta müstakillen bu
lunmaz. Bor kimyahanelerde, lâboratuvarlarda 
bulunur. Madenci lâboratuvardaki, kimyahane-
deki boru işletecek değil ya. Tabiattaki borasit 
ve saire mürekkebatı arıyacaktır. Büyük Mec
lis muayyen şahısların menfaatleri için tefsire 
gidemez. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Sanayi Vekâleti Vekili... 

SANAYİ VEKÂLETİ VEKlLl SITKI YIR-
CALI (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; 
Yüksek Meclisin huzuruna getirmiş bulunduğu 
muz tefsir, hiçbir zaman muayyen şahısların 
menfaatlerini ifade eden bir kaale değil, aksine 
topyekûn bütün Türk milletinin hakkı olan bir 
maden cevherinden bihakkin korumaktan iba
rettir. (Sağdan, ve soldan, gürültüler) (Soldan, 
«Bildiği bir şey varsa söylesin» sesleri).. 

REİS — Behzat Bilgin. 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Çok muhte

rem arkadaşlar; meselenin esasından ziyade 
tefsir müessesesinin mahiyeti hakkında konuş
mak zaruretini hissettim. 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre kanu
nun noksanlığı vardır. Kanun müphem olarak 
değil yanlış olarak tanzim edilmiş bulunuyor. 
öyle ki, aynı mahiyette olan bir cevher için 
muhtelif namlarla, muhtelif kimselere aynı sa
hada arama ruhsatnamesi verilmiş bulunuyor. 
Şu halde bir yanlışlığı, ihtiyaca uygunsuzluğu 
düzeltmenin yolu tefsir olmamak lâzımgelir. 

Tefsir müessesesi vâzıı kanunun o andaki 
maksadının tesbitinden ibarettir. Vâzıı kanunun 
o andaki maksadı tatbikatla bir süzgeçten ge
çer. Sanayi Vekâletinin buradaki tatbikatı ne 
olmuştur; ondan evvel Ticaret Vekâletince yap
mıştır, ne şekilde yapmıştır? Bor için ayrı, bo
rasit için ayrı ruhsat vermek suretiyle yapıl
mıştır. Demek oluyor ki, bu kanun bu iki mad
deyi ayrı ayrı zikrettiği için ayrı ayrı ruhsat 
vermiş bulunulmaktadır. O halde ortada yan
lış bir tatbikat yoktur. Kanunun metnine göre 
tatbikat yapılmıştır. Kanunun metninde ayrı 
ayrı zikredilmiş ve ayrı ayrı ruhsata bağlanmış-
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tır. Bu sebeble burada hiçbir suretle kanuna ay
kırılık mütalâa edilemez. (Sağdan bravo sesleri) 
Bunu Şûrayı Devlet de mütalâa etmiştir. Kanu
nun metninde sarahat görmüştür, kararını da 
buna göre vermiştir. Şimdi biz bunu tefsir ede
lim derken hükmü esasiyi nasıl değiştiririz. Ben 
meselenin asıl zatına değil, doğrudan doğruya 
tevlidedeceği muhtemel emsale itiraz için bu
raya çıktım. Hiçbir zaman Büyük Meclis kabul 
edemez ki, tefsir namı altında muayyen bir te
sise, muayyen bir kanun tesisine gidilmiş olsun. 
Bu şimdiye kadar vâki olmamıştır, vâki olması
nı Büyük Millet Meclisi hiçbir zaman kabul 
etmemiştir. Bir kanunda tedvini ânında mülâ
haza edilmemiş olan noksanlar, yanlışlıklar ola
bilir ve bunlar tatbikat ile meydana çıkabilir; 
fakat bunlar meydana çıktığı zaman tefsir yo
liyle kanuna birtakım ilâveler yaparak yahut 
kanun maddelerinden bir takım tarhlar yapa
rak düzeltmek imkânı yoktur. O zaman tadil 
yoluna gitmek zarureti vardır. Kanunu bir defa 
tedvin etmiş olan vâzıı kanun bir ikinci defa 
onu tadil etmek suretiyle ıslah etmek kudretini 
her zaman haizdir. Tefsir müessesesi hiçbir za
man hükmü kanuniyi, sarih olan hükmü ka
nuniyi tevsi edici bir mahiyet taşımaz. Nitekim 
taksir edici bir mahiyet de taşımaz. Hükmün ted
vini anında olduğu gibi kabul edilmesi zaruri
dir. O bakımdan eğer bir sarahat varsa tefsire 
elbette lüzum yoktur ve ilâve edilecek hiçbir 
husus yoktur. Hükmü kanunide mevcudolmı-
yan bir noktayı eğer kanuna ilâve etmek isti
yorsak - ki, verilmiş olan ilmî izahat bu ilâvenin 
zaruretini belirtir ve bu suretle borasit ile em-
lâhı arasında araştırma bakımından bir fark 
olmadığına bendeniz kanaat getirmiş bulunu
yorum..- bu maddenin tadili cihetine gideriz. 
Tefsir yoliyle kanunların vermiş olduğu hak
ların şu veya bu şekilde iptali yoluna gitmeyi 
bendeniz doğru bulmuyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Sağdan alkış
lar.) 

REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, benim söyliyeceklerimin mühim bir kıs
mını Behzat Bilgin arkadaşımız ortaya koydu. 
Sayın Vekilin de izah ettikleri gibi, kanunumuzda 
asli unsur sayılmamış, asli unsur yerine sadece 
madenin bir iki mürekkebi sayılmakla iktifa edil
miştir. 
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1 Şimdi, tefsiri müdafaa eden arkadaşlar demek 

istiyorlar ki, kanunda mademki, iki mürekkebi 
zikretmiştir. Her bor ariyana onun her hangi nevi 
mürekkebini aramak imkânı verelim. Bu, gari
bime gittiği için, dün bir kimyager arkadaşımla 
konuştum. Ondan aldığım mütalâa şudur: 

Bor tabiatta iki halde bulunur: Ya asitler ha
linde veya tuzlar halinde. Binaenaleyh bir kim
seye, bor tuzu aramak için bir ruhsatname ve
rilirse, asitleri de arasın mı? Veya asitleri için 
bir ruhsatname verilirse tuzlarını da arasın mı? 
Yani bir ruhsat hepsine şâmil olsun mu? Bu hak
kı kanun verse idi böyle olması mümkündü. Bu
rada bir kanun boşluğu ile karşı karşıya bulunuyo
ruz. Kanun boşluğu ise tefsir ile doldurulamaz. 

Tefsir yaparsak ne olur? Tefsir bir defa ma
kabline şâmil olur. Arkadaşlarımızın da ileri sür
düğü gibi, bundan bâzı insanlar faydalanır, buna 
mukabil diğer bâzı insanların hakkı zail olur. 
Tefsir ile hükmü genişleterek makabline teşmil 
edersek bundan ruhsat alan bâzı insanlar fayda
lanır, bâzıları da zarardide olur. Halbuki bir 
tesis ile bu boşluğunu doldurursak, ruhsat alan
ların vaziyeti birer birer tetkik eder ve hakları 
ziyana uğrıyaeak kimselerin bu haklarını koruya
cak hükümler tedvin edersek daha isabetli ve da
ha âdil bir netice sağlamış oluruz. 

Ayrıca resim nispetlerinin tâyininde de 
bunun ehemmiyeti vardır. Devlet hissesi mikta
rının imtiyazı verilirken veya işletme ruhsatı 
verilirken kol ve izabe masrafları hesabedilir. 
Binaenaleyh iş bu bakımdan da ehemmiyetlidir. 

RElS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, mesele uzadı. Arkadaşlarımız borun 
saf olup olmaması hususu üzerinde durdular. 
Mesele o değildir. Mesele tefsir ile tesisin han
gisinin mümkün olup olmıyacağı meselesidir. 
Biz boru ayrı mütalâa edelim demiyoruz. Birinci 
maddede eğer noksan varsa, Vekâlet bunu za
ruri buluyorsa yolu tefsir değildir. Çünkü de
min de söylendiği gibi bugün atom enerjisinde 
bor aranır bir maddedir. İstikbalin maddesidir. 
Gözler bor madeni, asitleri ve tuzları üzerine di
kilmekte ve bunlar istikbalin nirengi nokta
larını teşkil etmektedir. Büyük ve ilerdeki men
faatlerin nirengi noktasını teşkil edecek olan bu 
maden hakkında tefsir yoliyle çıkaracağımız bu 
karar, hattâ Şûrayi Devlet kararı ile tesbit edil-
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mis. hakların bâzıları için ziya, bâzıları için de 
imtiyaz olaeaktır. Büyük Millet Meclisi bâzı 
kimselerin menfaat temin etmeleri ve bâzılarının 
menfaatlerini kaybetmeleri için teşrii vazifesini 
feda edemez. 

Vekil Bey Lütfen teşrif buyursunlar; şu me
selelerden dolayı tefsire gittik diye izahatta bulun
sunlar. Tesis daha kolay olduğu halde tefsire 
gitmelerinin sebebi nedir? Mecburiyet ve kanun 
tekniği bakımından kendilerini tefsire zorlıyan 
husus nedir, lütfen izah etsinler. 

RElS — Cemal Zühtü Aysan. 
CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım, .bendeniz kürsüye ge
lirken muhalefete mensup arkadaşlardan birisi 
diyor ki, «hukuktan anlamaz» Evet ama, ma
denden anlarım. Arkadaşlarım müsaade buyur
sunlar, bu takdirde onları da maden üzerinde 
konuşmamaları lâzımgelir. (Soldan, bravo ses
leri). 

Muhterem arkadaşlar, mesele ve mevzu ta
mamen basit olduğu halde iğlâk edilmek isten
mektedir. Muğlâk bir halde konuşmak istemek
tedirler. Mesele nedir, tekrar ediyorum. Maden 
Kanununda bor tuzundan bahsedilmiştir, kas-
dedilen ise bor'dur. Maden Kanununda bir de 
borasit'ten bahsedilmiştir, kastedilen bor'dur. 
Fakat bor'un başka isimler altında çok çeşit
leri vardır. Maden Kanununda tek bir isim 
yoktur. Kolemanit denilen ve bor ihtiva eden 
bir madde vardır ki, bor minerali ihtiva ettiği 
için ruhsatname isterlerse, Maden Kanununa 
dâhil olmadığı için, «hayır, ruhsatname vereme
yiz» diyorlar. 

O halde niye bu kolemanit dâhil değildir, 
nedir dâhil olan şey? Borasit! Bu borasit ki, 
memleketimizde yoktur. Bor tuzları bugüne ka
dar memleketimizde tesbit edilememişti. Bugün 
tesbit edilen şey, kolemanittir. Fakat bugün ko
lemanit diye müracaat edilseydi haklı olarak 
gene Maden İdaresi bu madenin ruhsatını ver-
miyecekti. Bu itibarladır ki borasit için olsun, 
bor tuzları için olsun, kolemanit için olsun 
esas «bor» dur. Esas, bor madeninin istihsalidir. 
Binaenaleyh bor madeni için ruhsatname istir 
yorum diyorsa verilmesi lâzımdır. Bunun bir 
sürü tatbikatı vardır, izah edeyim : 

Bugün birisi ben demir madeni anyacağım 
diyor, ruhsatname veriyorlar. Demirin hangisini 
anyacak; limonit mi, hematit mi, manyetit mi? 
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Bunların hepsi demiri ihtiva ediyor diye, sorma
dan ruhsatnamesini veriyorlar. Manganez ma
deni anyacağım diyor. Ona da hangi manganez 
minerali olduğunu sormuyorlar. Ve manganez 
için ruhsat veriyorlar. Bunlar bu şekilde tat
bikat buluyor. Fakat bor'a gelince \ aksi oluyor. 
Bu doğru değildir. Esas olan bor mineralidir. 
Tefsirin kabul edilmesi lâzımdır. (Soldan, al
kışlar). 

REİS — Sanayi Vekili. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sözcü olarak 

söz istiyorum. 
RElŞ — Vekil takaddüm etti efendim. Bu

yurun Vekil Bey. 
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SITKI YIR-

CALI (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
biraz evvel arkadaşımız yine izah etti. Vâzn 
kanunun maksadı bora taallûk etmektedir. Bu 
gayet sarihtir. Misal verdim. Demir için böy
ledir, manganez için böyledir ve biz, vâzıı ka
nunun kasdı bu olduğu için bu tefsir teklifini 
getirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımdan bu tek
lifimizin kabulünü rica ederim. 

Bir noktayı daha arz edeyim: Ortada bir ih-
lâf varsa ve bundan dolayı menfaattar olacak 
birisi varsa sadece Etibank'tır. Eğer hususi 
bir şahsın menfaati mevzuubahis ise o zaman 
tefsire muhalif arkadaşlarımızın tuttuğu tez 
bı|nu o şahsa kazandırmış olur arkadaşlar. (Sol
dan, alkışlar). 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, Maden Kanunu tedvin edilir
ken, birinci maddesine; birçok maddeler meya-
nmda borun sadece iki mürekkebi yazılmıştır. 
Cemal Zühtü Beyin de ifade ettiği gibi, borasit 
diye bir maden asla mevcut değildir, bunların 
hepsi borun mürekkebatmdandır ve cinsleri de 60 
kadardır. 

Şimdi bir başka misal arz edeyim : Bir vatan
daş çıkar da ben kok istihsal edeceğim derse baş-
lıbaşma bir kok madeni var mı ? Kokun esası ma
den kömürü veya linyittir. 

FERlD MELEN (Van) — iyi ama, o yazıl
mış. 

SUAT BAŞOL (Devamla)— Yine maden kö
mürünün içinde kıymetli arkadaşlarımın ifade et
tiği 400 e yakın madde mevcuttur. Her hangi 
bir şahıs çıkar arama ruhsatına sahip bulunup 
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da ben falan şeyi arıyacağım derse bun tın esası- j 
nm maden kömürü veya linyit olduğu kendisine I 
ifade edilir ve ruhsat verilmez. Şimdi bu iş böy
le olduğuna göre bor denilince bizim anlıyacağı- I 
mız bir mürekkebattır. Bor veya bor tuzu veya 
bor asidi dendiği zaman aslında bu bordur. Ma
den Kanununun 1 nci maddesine bu bor kelimesi 
girmemiş. Binaenaleyh muhterem arkadaşlar; 
bunun aslı bor olduğuna göre kanunun birinci 
maddesi de bu şekilde anlaşıldığına göre ayrıca 
komisyon olarak kanunun birinci maddesinin baş
kaca tefsirine lüzum yoktur diye Yüksek Heyete 
bunu arz etmiş bulunuyoruz, kabulünü istirham 
ederiz. 

REİS — Sayani Vekâleti Vekili. 
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SITKI YIR 

CALİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
şimdi arkadaşlar diyorlar ki, eğer bor kanunda 
yok idiyse bunu ifade eden bir metin getirsinler, 
tesis etsinler ve yeni bir tadil kanunu ile gelsin
ler. 

Biz buna kaani değiliz. Eğer kanunda tadad-
edilmiyen maddelerden biri olmuş olsaydı, kanu
nun muayyen maddesi bize hak veriyor, Yüksek 
Heyetinize gelmeye hacet yoktu. Sanayi Vekâ
letinin sevk edeceği bir kararname ile Bakanlar 
Kurulu bunu tesis edebilirdi. Binaenaleyh mese
le bunda değil, bir tadille gelmekte değil. Tekrar 
ediyoruz; kanunun sarih hükümleri, vâzıı ka
nunun boru kasdettiğini göstermektedir. Tat
bikat vâzıı kanunun kasdı bakımından yanlış tu
tulmaktadır. Bu bakımdan biz tefsir talebi ile 
Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Yok
sa tadil için huzurunuza gelmeye lüzum yoktur 
efendim. 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) -— Muhterem arkadaş

lar, Sayın Sanayi Vekili bir hata yapıldığını bun
dan evvelki konuşmalarında ifade buyurdular. 
Binaenaleyh, bu söz, şüphesiz ki geri alınmamış 
olduğuna göre, yapılmış hatanın tefsir suretiy
le değil de, yeni ve yapıcı bir tasarruf ile, teşriî ı 
organ tarafından bu maddenin tadili suretiyle 
tashih ve tesisi icabeder. 

İkinci nokta, Sayın Vekil dediler ki; Devletin. 
Türkiye'nin yüksek menfaatleri için bu tefsiri 
sevk etmiş bulunuyoruz;. 

Hakikatte bu menfaatlerin hangi noktadan 
olduğunu anlamak için biraz olayları konuştur- ı 
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mak mecburiyetindeyim. Filhakika muhterem 
arkadaşlar kanunun çıktığı tarihlerde bu ka
nunun müsveddesini hazırlayan fen erbabı bo
rasiti ayrı, bor tuzunu ayrı olarak 13 -ve 14 neti 
gruplarda zikredilmişlerdir. Gene bugün eli
mize gelen esbabı mucibe lâyihasında fen heye
ti tarafından verilmiş olan raporda borasit hak
kında; bunun bir asit olduğu, mineraller arası
na girmemesi icabettiği tasrih edilmiştir. (Sayfa 3, 
satır 6) 

Muhterem arkadaşlarını; bundan başka 
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bor fa
milyasından kolemanit, pandermit, boraks, ker-
nit ve sasolit zikredilmiştir. Biz yalnız bor 
masulünü 13 ncü grupta, bor tuzunu ve 14 ncü 
grupta borasitini bor olarak tefsirini kabul, et
tik diyelim. Peki bu cevherin tabiattan mahlut 
veya mürekkep çıkarıldığı itiraf edilen diğer 
dört kardeşi ne olacak? Onlar bu esbabı mu
cibe lâyihasiyle hâkimin önüne geleceklerde: 
(Bizi kanun vâzıı vaktiyle akraba olarak ka
bul etti; bizi de kabul edin) mi diyecekler? Ma
alesef, teşriî organların en büyük hataları ka-
züist ve tadadi metodu benimsemeleridir. Bu 
yol hatalı bir yoldur. Hukuki her yapıcı tasar
rufta tadadi, yani kazüist sistemden içtinabet-
mek daha uygun olur. Birinci maddenin vak
tiyle bu şekilde tedvin edilmiş olmasını bir ta
rafa bırakıyorum; tefsirde kendi esbabı muci-
beleri kendilerini nakzediyor. Neden sadece 6 
ncı maddenin ikisinden, borasit ve bor tuzun
dan bahsediyorlar? Niçin diğer 4 ncü maddeyi 
mevzuubahis etmiyorlar? Bu hüküm, hukuki 
bir ifade değildir, teşriî organı olarak, önü
müze gelen ve memleketi alâkalandıran hususla
rın sağlam esaslara dayanmalarını göz önünde 
bulundurmalıyız. 1954 de bu kanun çıktığı za
man fen erbabı bunları ayıı madenler olarak 
mütalâa etmişler. Sonra tatbikat başlamış. 
Dosyaları açarlarsa görürler, bendeniz tetkik 
ettim, ihtilâflar başlamış. Maden ruhsatnamesi 
alanlar Şûrayı Devlete müracaat etmişler. (İş
te efendim, demişler, bu hususta hazırlanan fen
nî raporlar!) Şûrayı Devlet bu ihtilaflı mese
leleri bilirkişiye havale etmiş. Bor aramak için 
birisi müracaat etmiş; aynı yerde borasit ara
mak için başka bir müracaat da vâki olmuş. Bâ
zı yerde bu cevher1 borasit şeklinde tezahür 
eder; bâzı yerde bor tuzu şeklinde tezahür 

418 ~~ 



î : 79 11.6 
eder, -veya diğer muhtelif mürekkepler şeklinde 
tezahür eder. Her "biri için ayrı ruhsatname ve
rilmiştir. Aynı yerde aynı cevheri aramak için 
iki şahsa ruhsatname verildiği için arada ihti
lâflar çıkmış ve neticede iş Şûrayı Devlete inti
kâl etmiş. Şimdi (Bunların asılları birdir.) te
zi ile bu ihtilâf kaynağı söndürülmek isteniyor. 

Muterem arkadaşlar, liberal zihniyetle mem
leketi idare etmek iddiasiyle iktidara gelen bir 
iktidarın böyle bir tefsirle gelmemesi iktiza 
ederdi. Rusatname alan bu vatandaşların hak
larını korumayı lâzımdır. Muhtelif tezahürle
rinden bor çıkarmak için hukuk anlayışı mâni 
değildir ki, burada bor, burada borasit, diğer ta
rafta kolemanit, öbür tarafta sasolit mürekkep
lerinin her birine ayrı bir ruhsat verilmesin. 
Bunda Hazinenin de menfaati vardır; her vere
ceği 'ruhsattan da kanuni Devlet payını alacak
tır. Şu halde kanunun hükümleriyle bir şahsı 
müteneffi etmektense yukarıki anlayışla mem
leketi ve Hazineyi kazandırmak yerindedir. Ben
denizin noktai nazarım 12 ve 14 ncü maddelere 
ikinci maddenin sarahatini de ilâve ederek İcra 
ya serbest tasarrufa gitsin veya bize yeni bir 
tadil teklifi getirsin, bunun tadilini yapalım. 
Neden 6 maddeden yalnız ikisini tadadedip geri 
kalanlar için hukuki yollardan yeni iddialar ile
ri sürülmesine imkân verilsin? Bence bu şekilde 
bir tefsir yapmak teşriî organın şerefiyle müte
nasip olmıyacaktır. 

İkinci maddeyi tekrar okumak istiyorum. 

(Madde 2. — Bu kanunun birinci maddesin
de, taş ocağı mevzuatında ve mahsus kanunla
rında - yani üç yerde bulunan : 1 - bu kanunda, 
ikincisi taş ocağı mevzuatında, üçüncü olarak 
mahsus kanunlarda - zikredilmiş" bulunan yahut 
zikredildiği halde terkip veya vasfı itibariyle 
bu kanun hükümlerine tâbi olup olmıyacağı hu
susunda tereddüdedilen maddeler Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri He
yeti karariyle bu kanun hükümlerine tâbi tutula
bilir.) 

12 nci ve 14 ncü maddeleri de demin arz et
tim. İkinci madde ile ve 12 ve 14 ncü madde
ler varken maksat borasitin türlü tezahürleri 
ise bu kanun mevzuudur. Yok,., bor aslına varan 
bütün akraba maddeleri oraya sokmak ise rica: 
ederim, bunu yapmayın. Devletin menfaati ol
sun, şahsın menfaati olsun, bu gibi manevralar-
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la temin edilemez. (Soldan gürültüler, «ne de
mek?» sesleri) 

REİS — Asım Bey, manevra kelimesi üzerin
de arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Maksadı
nızı tavzih edin lütfen. 

ASIM EREN (Devamla) — Efendim, arz 
edeyim. Manevra kelimesinden maksadını şudur: 
Hukuki yoldan teşri organı bir ihtiyaç görürse 
tadil getirmek salâhiyetine kâmil olarak malik
tir. Bunu tefsir yolu ile. yapmayınız, maksadını 
bu tarzda hukuki bir manevraya gidilmemesidir. 
Bunda suiniyetim yoktur. Rica ederim suitelâk-
ki buyurmayınız. 

REİS — Anlaşıldı efendim. 

Sanayi Vekili. 
SANAYİ VEKÂLETİ VEKİLİ SITKI YIR-

CALI (Balıkesir) — Efendim, Asım Eren ar
kadaşımız her halde tefsiri okumamışlar. Okur
larsa şu hususu göreceklerdir : «Binaenaleyh, 
bor tuzu ve borasit tâbirlerinin boru ve bilmukabe
le bor tâbirinin de bor tuzu, borasit ve diğer bil
cümle bor cevherlerine tekabül eden mürekkeba-
tı şâmil ve mutazammm bulunduğu aşikârdır» 
denilmektedir. Arkadaşımızın kendisinin de bah
settiği gibi muayyen iki madene hasredilmiş bir 
mesele yoktur, tümüne şâmildir. Bor hakkında 
bu maddeyi sevk eden kanun vâzımm kasdı da 
budur. Sadece böyle inandığımız içindir ki, ken
dilerinin de işaret ettiklerine göre başka bir ma
den zikredilmiş olsa idi bunu bir tadil teklifine 
lüzum hissetmeden sadece kararname ile düzelt
mek mümkündü. Mesele bu merkezdedir, tefsi
rin kabulünü rica ederim. 

REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; filhakika mevzu bir bakım
dan teknik husus, bir taraftan da bir hukuki 
husus arz etmekte ise de zannımca her iki hu
susu fazla büyütecek olursak realiteyi yakinen 
görmek mümkün olacaktır. 

Mesele şudur: Kanunda bor asidi ve bor to
zu diye iki isim vardır. Bâzı arkadaşlar ve ko
misyon, «Bor unutulmuş», diyorlar. Hayır.. Fen 
heyeti raporunda ve arkadaşların ifadelerinden 
anlaşılıyor ki, tabiatta bor diye serbest bir mad
de yoktur. Herhalde o zaman bor mürekkebatı-
mn- adedi malûm değildi, sadece mevcut iki mü
rekkebi biliniyordu. Binaenaleyh o iki mürek
kebin ismi kanuna konmuştur. Bilâhara ihti-
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mal ki, tatbikat yüzünden veya ihtimal çok kıy
metli bâzı arkadaşların ikazı suretiyle daha bâ
zı mürekkebat olduğunu anlamışlardır. 

Bizce mevzuubahsolan mesele şudur: Kanun
da borasit ve bor tuzu yazılmaktadır. İki vatan
daş müracaat etmiştir, birisi (A.) Bor arıyaea-
ğım demiş, bir diğeri de (B.) Borasit arıyaca-
ğım demiştir. Şimdi burada yalnız bor için mü
racaat edenin bu müracaatı kabul edilecek mi
dir? Bâzıları; «Bunun yalnız olarak da aran
ması düşünülebilir» diyor, «Bu tarzda müraca
at edene de ruhsat verelim», diyor ve bu şekil
de ruhsat da verilmiştir. 

Hâdise nereden çıkıyor? Anladığıma ve ar
kadaşlarımdan öğrendiğime göre hâdisenin esa
sı şudur: Maden Tetkik Arama Enstitüsü bir 
mütahassıs marifetiyle bir yerde bor mürekke-
batı arıyor ve buluyor ve müracaat ediyor. 
«Bor» için, bor kelimesiyle müsaade istiyor. 
Aidolduğu merci de bu müsaadeyi veriyor. Ara
dan bir müddet geçiyor, birtakım eşhas, bakı
yorlar Maden Kanununda boran da ismi yok
tur, hemen Şûrayı Devlete müracaat ediyorlar. 
Neticede Maden Tetkik Aramanın karai'imn ip
taline Şûrayı Devlet karar veriyor. Bu karar 
karşısında Hükümet; «Vâzıı kanunun maksadı
nı ben böyle anlamıştım, Şûrayı Devlet de baş
ka türlü anlamış, sen kanunu yaptığın zaman 
ne düşündün?» diye soruyor. (Soldan alkışlar) 
Ne o tarafın, ne bu tarafın bir iddiası yoktur. 
Bu doğrudan doğruya Meclise aittir. Bu şekil
de konmuş olmasındaki mâna nedir? Encümen 
tetkik ediyor. Ben raporun bir noktasına işti
rak ediyorum. Bor diye tabiatta müstakil bir 
madde bulunmadığından ve kanunlar da tatbi
kat için konulduklarından, kanun metninde 
mevcudolmıyan bir madde gösterilmemiştir. 
Fakat bor asidi ve bor tuzu olarak maddede yer 
almıştır. Bor diye müracaat edildiği takdirde 
de bunun bor asidi ve tuzu olması icabeder. Bi
naenaleyh tatbikatta bor diye Â âkı müraeaat-
lere bor asidi ve tuzu mânasının verilmesi uygun 
olması sebebiyle tefsire dahi mahal olmadığın
dan böyle kabul edilmesi icabeder, diye (tefsi
re mahal olmadığı) yolunda bir tefsir yapılabi
lir. Bu, kanunun maddesini tağyir, tadil ve ıs
lah mahiyetinde olmadığından bir tesire lüzum 
yoktur. Ancak, bâzı arkadaşlarımızın da söyle
dikleri gibi bor asidi ve bor tuzundan başka 
borun yeni mürekkepleri mevcutsa bunları tesis 

ile maddeye ilâve etmek mümkündür. Yalnız 
biz, bugün mevcudolan hüküm üzerinde vâzıı 
kanunun maksadını arıyoruz. 

Encümenin yalnız bir noktasına iştirak et
miyorum. Encümen diyor ki, bir kimse bor için 
müracaat ederse bor mürekkebatma dâhil mad
delere ait ruhsat kendisine verilir. Yani basit 
bir misalle arz edeyim; bir sofra denildiği za
man üzerinde çatal, bıçak bulunması icabeder, 
fakat çatal denildiği zaman bütün kemaliyle bir 
sofra anlaşılamıyacağı için; bor asidi denildiği 
zaman bütün bor mürekkebatı da anlaşılamaz. 
Bu tefsirin bu hükmüne aklım yatmıyor. Bor 
kelimesine istinaden bor ruhsatnamesi talebin
de bulunan bir kimseye bor mürekkebatı için 
ruhsatname verelim. Bu, mürekkebatın yalnız 
birisi için müracaat etmiş olan bir kimsenin, 
ruhsatnamesinin bütün bor mürekkebatma teş
mili bu tefsir hududunun dışındadır. Bu doğru 
değildir. Yani bor umumidir. Bu umumiliği 
içinde teferruatı ve cüzileri vardır. Binanaleyh, 
bor için müracaat etmişse, bor mürekkebatımn 
tamamına teşmil edilebilir, ama, münhasıran 
yalnız bor mürekkebatımn bir tanesi için ruh
satname alınmışsa, bunun bütün bor mürekke
batma teşmil etmeye, tefsir yoliyle hukukan 
imkân mevcut değildir. 

Binaenaleyh, bendeniz tefsirin bor tâbiri ile 
vâki müracaatlerin bor mürekkebatma aidola-
cağı yolundaki kısmını kabul ediyorum. Bu bir 
tefsirdir. Tesise lüzum yoktur. Ancak, bor mü-
rekkebatmdan yalnız birine mahsus müsaade
nin bilcümle bor mürekkebatma şâmil olacağı 
yolundaki kısmını kabul etmiyorum. 

Eğer encümen bu meselenin bu şekilde tef-
siren reye konulmasında ısrar edecek olursa ra
porun bu bakımdan komisyona iadesi için bir 
önerge takdim ediyorum. 

REİS — Efendim, bu mevzuda söz almış 
daha on arkadaşımız vardır. 

Mütaaddit kifayeti müzakere takrirlerinden 
başka, tekrar tezekkürü için komisyona iade ta
lebi de vardır. 

SÜLEYMAN SÜRURİ NASUHOĞLU (Kü
tahya) — Kifayet aleyhinde söz istiyorum, efen
dim. 

REİS — Esasa girmemenizi rica edeceğim. 
SÜLEYMAN SÜRURİ NASUHOĞLU (De

vamla) — Tefsirle halledeceğimiz mesele, KtU 
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tahya'nın bir kazasında M. T. A. (Maden Tet
kik Arama Enstitüsü) tarafından bulunmuş bir 
madene hukuki şeklini vermektir. Bendeniz ye
riyle şahıslariyle meseleyi izah ettiğim takdirde 
hiçbir arkadaşın içinde şüphe kalmıyacak ve bu 
işteki Devlet menfaati tebarüz edecektir. Onun 
için kifayetin reddini bilhassa rica edeceğim. 

REÎS — Kifayet takrirlerini okuyoruz, efen
dim : 

Yüksek Riyasete 
(Maden Kanununun birinci maddesinin tef

siri) hakkında fikirler ve hakikat tezahür et
miştir. Müzakerenin kifayetini teklif ediyorum. 

İstanbul Mebusu -
S. Çetintaş 

Yüksek Riyasete 
Tenevvür ettik. Müzakere kâfidir. Tasvibi

nize sunarım. 
Kocaeli Mebusu 

Cemal Tüzün 

Yüksek Riyasete 
Maden Kanununun 1 nci maddesinin tefsiri 

hakkındaki müzakerenin kifayetiyle tekrar te
zekkür edilmek üzere encümene iadesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

B. M. M. Riyasetine 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı tefsir rapo

runun komisyona iadesini arz ve talebederim. 
Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

REÎS — Efendim, takrirlerin dördünün de 
birinci kısmı kifayeti müzakereye taallûk etmek
tedir. Binaenaleyh, evvelemirde kifayeti müza
kere hususunu reyi âlinize arz ediyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kifayet reddedilmiştir. Mü
zakereye devam ediyoruz. Buyurun Mehmet Daim 
Süalp. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh
terem arkadaşlar, benden evvel konuşan Mahmut 
Goloğlu arkadaşım meseleyi teşrih ettiler. Tef
sir, hangi maksatlarla ve niçin yapılır? Hepimi
zin bildiği gibi, ilmî, kazai, teşriî olmak üzere 
üç türlü tefsir vardır. Tefsir, bir hüküm müp
hemdir, onu tavzih 'etmek maksadiyle yapılır ve
ya bir kelime veya ifadede muhtelif mânalar 
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mündemiçtir, onları mânalandırmak, hakiki mâ
nasını vermek için yapılır. Veya tefsire mahal 
yoktur diye, tefsire vuzuh verilmek için yapılır. 

Şimdi fruzurunuza gelen mesele nedir? Maden 
Kanununun 1 nci maddesinde bir hüküm vardır. 
Bu hüküm diyor ki : Bir sahaya bir cins maden 
için, bir tek şahsa arama ve işletme hakkı verilir. 
Bor madeni için arama ve işletme müsaadesi al
mak istiyenler bu maddeyi zorlamak suretiyle 
arama Ve işletme müsaadesi talebetmişlerdir. Ma
den Kanununda bor madeni için gördüğümüz tâ
bir nedir? Maden Kanununda, bor madeni için 
sadece bor tuzu ve borasit tâbiri kullanılmıştır. 
Fakat ilim ilerledikçe, günden güne borun yeni 
mürekkepleri meydana çıkmakta ve bugün tesbit 
edildiğine göre borun 60 aded mürekkebi bulun
maktadır. Fakat bunların içerisinde yalnız altısı 
üzerinde işlenilmesi ekonomiktir. Boru arama is-
tiyen, boru mutlaka mürekkep halde bulmak 
mecburiyetindedir. Ya sularda erimiş vaziyette 
tuz halinde veyahut toprakla karışmış vaziyette 
asit halinde.. Fakat gaye bordur. Borun mürek
keplerini arayıp bulmak istiyenler bor için ara
ma ve işletme müsaadesi istemektedirler. O hal
de vâzıı kanun maddeyi tedvin ederken, bidayet
te okuduğum bir cins maden için bir sahada yal
nız bir şahsa müsaade verildiğine göre, o halde 
borun 60 tane mürekkebini ayrı ayrı. arayıp bul
mak istiyen şahıs sadece bir madeni arıyor, bor 
madenini arıyor. Çünkü endüstride kabili istifade 
sadece bordur. Kanunun maddesine biz 60 mü
rekkebi ayrı ayrı yazsak dahi yarın yeni yeni 
mürekkebler çıkacağına göre, bu tadad kanun 
vâzımın maksadına uygun düşmez. 

O halde, maddeden muhtelif mânalar anlaşı
labilir, hakisi mânayı vermek suretiyle bir tefsir 
yapmak mecburiyetinde olduğumuzu Sıtkı Bey 
arkadaşımız izah ettiler ve dediler ki: «Gaye bor 
madeni olduğuna göre, borasiti veya bor tuzu 
ariyan yine bor arıyor demektir. O halde, biz 
tefsir yaparken, bor tâbirinden bütün bor mürek-
kebatını, bu mürekkebatlarm her birisinden boru 
gasdetmesi lâzımdır» buyurdular. 

Kanun vâzımm maksadına en uygun mâna bu 
şekildeki mânadır. O halde tefsire bu sebepten 
lüzum vardır, ve bu şekildeki tefsir buna vuzuh 
verir. Kaldı ki, bâzı arkadaşlarımız, Şûrayı Dev
letin kaziyei muhktemesini ileri sürerek Meclisin 
böyle bir tefsir yapmamasını teklif ettiler; Ar
kadaşlarım; kaziyei muhkemeye gelince; sebebi 
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ve tarafları aynı olan hallerde taraflar için ka
ziye! muhkeme mütalâa olunur. Fakat Devlet 
Şûrasının bir kararının hiçbir zaman Büyük Mil
let Meclisini takyidetmemesi lâzım. Bilhassa tef
sir mevzuunda! Çünkü kanunu yapan heyet bu 
heyettir. Kanun hükmünün maksadını en uygun 
şekilde tefsir edecek hleyet de bu heyet olduğuna 
göre, Şûrayı Devlet kararının bizi takyidetme
mesi iktiza eder. Bu itibarla encümenin yapmış 
olduğu tefsir hukukan en uygun tefsir olup hiç
bir zaman Şûrayı Devlet kararı bizi takyidede-
mez. Bu sebeple mazbatanın kabulünü Yüksek 
Heyetten rica ediyorum. 

REÎS — Süleyman Süruri Nasuhoğlu. 
SÜLEYMAN SÜRURİ NASUHOÖLÜ (Kü

tahya) — Çok muhterem arkadaşlar; bundan tah
minen bir buçuk, iki sene evvel Maden Tetkik 
Arama, bir Alman jeologunu, Kütahya'nın Emet 
kazası havzasına maden aramak üzere gönderiyor. 
Alman mütehassıs, Emet ve civarında 6 ayı ge
çen bir zaman meşgul olduktan sonra buralar 
halkına diyor ki: «Size müjdeler olsun, çok kıy
metli bir maden buldum. Fakat hukuki formali
te tamamlanıncıya kadar size ismini söylcnıiye-
eeğim.» Sonradan ben de bu Alman mütehassıs
la konuştum. Burası, Emet kazasına 8 - 10 ki
lometre mesafede, yanından büyük bir çay geçi
yor. Muazzam bir borasit, bor tuzu, borun mü-
rekkebatmdan muazzam bir rezerv tesbit ediyor. 
Alman Ankara'ya geliyor, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü vasıtasiyle bu ruhsatın alınması için 
müracaat yapıyor Maden Dairesine.. Asıl hata, 
ruhsat verin diye ilk müracaat şeklindedir. On
lar bor madeninin ruhsatnamesi verilsin diye mü
racaat ediyorlar. Yani istenilen ruhsatnamede, 
bor olarak gösteriyorlar. Maden Dairesi bor mü-
rekkebatmı havi müracaatları asli cevheri bor ol
ması itibariyle bunlara ruhsatname veriyor. 

Şimdi, Alman geliyor mahalline; meseleyi açı
yor, sizlere müjdeler olsun, burada zengin bir 
maden var, bunun tonu 100 - 150 dolardır. Mın-
taka düğün, bayram ediyor. Bu mesele, bize de 
mebus olarak intikal ediyor. Tetkik, tahkik edi
yoruz, Maadin Dairesine gidiyoruz. O günlerde 
Cemil Sait Barlas'ın buradaki gazetesinde bir 
havadis çıkıyor. Kütahya'nın filân kazasında fi
lân, filân şahıslar borasit madeni bulmuşlar, diye. 
Fakat bu yazıdan üç ay evvel maden bulunmuş
tur. M. T. A. ya telefon ettik aslını sorduk, Ma
den Müdürlüğüyle görüştük. Bulunan maden o 

.1958 0 : 1 
eski maden. Anadolu Kulübünde Cemil Sait Bar-
las'ı gördüm. Bu nedir, dedim. Beraber gazete
nin mesul müdürüne telefona gittik. Filân, fi
lân şahıslar söylemiş onlar da yazmışlar. İdare
hanelerinden aldıkları cevap da budur. Tekrar 

f' M. T. A. ve Maden Müdürlüğünde işi tahkik edi
yoruz. Bu şahıslar M. T. A nın müracaatından 
4 ay sonra aynı sahalar için müracaat ediyorlar. 
Biz diyoruz ki, bir tehlike var mıdır? Yani Ma-

i chn Tetkik Aramanın ruhsatnamesinin her lıan-
; gi bozuk tarafı var mı? Mmtaka endişe ediyor. 

Halk istiyor ki, şahıslar değil Devlet işletmesi o 
mıntakada çalışsın; her hangi bir tehlike var mı? 

Maden Tetkik Arama diyor ki, böyle bir teh
like mevzuubahs değildir. Çünkü dört ay evvel 
müracaat tarihi vardır. Kütahya mebusları ola
rak hepimiz, bakıyoruz, hakikaten böyle... Şu hal
de mesele yoktur, diyoruz. 

Geçen Ramazan Bayramı gittiğimizde, mın
takada bir hâdise... Diyorlar ki; Maden Tetkik 
Aramanın ruhsatnamesini aldığı büyük rezerv 
yatakları şahısların ellerine geçmiştir. Şûrayı 
Devletten de karar almışlardır. Nasıl olur!... Fi
lân, filân şahıslar... diyorlar. 

Kemal Bey arkadaşım da vardı, hukukçu... Bu 
şahısları derhâl görüyoruz, Şûrayı Devlet karar
larını tetkik ediyoruz. Hakikaten böyle bir karar 
var, ortada. 

Bunun üzerine geliyoruz, Hükümetle türlü 
temaslarımız oluyor. Mesele nereden çıktı, diye 
tetkik ediyoruz. 

Şimdi Alman o civarda tetkikatmı yaparken 
bu perakendeci madenciler de Almanın arkasına 
adam koyuyorlar ve onu gezdiği her yerde taki-
bettiriyorlar. Şimdi ilk bulunan yer M. T. A. nın 
müracaat edip ruhsatını aldığı yerdir. Fa
kat Emet'in 2 kilometre civarında Alman aynı 
mâden üzerine ilâç döküp tetkikat yaparken 
yanında çalışan ve onu takibeden şahıs hemen 
öbür tarafa haber veriyor. Biliyorsunuz bu iş
ler dakika meselesidir. Bu civarda daha ev- • 
vel Maden Tetkikin ruhsatını aldığı ve ara
dığı madeni aynı sahanın yanında olan ve Al
manın bulup tetkikini yaparken yanında ça
lışan şahsın öbür tarafa haber vermesi neti
cesinde iki dakika evvel müracaat edip daha 
evvel ruhsatı aldılar ve bugün işlemeye geç-

I tiler. Zannederim ki, galerilerini de açtılar ve 
• bugün daha evvel işletmeye geçmek üzere-
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dirler. Şimdi bu etraftakilerin şahıslar tara
fından kapatılmasına rağmen asıl rezervin 
M. T. A. mu ilk müracaat ettiği ve ruhsat sa
hası olan yeri bu madenciler bildiği için Ha
zinenin elinden burasını almak için nasıl ha
rekete geçmelidir? Bir faaliyete koyuluyorlar. 
Maden erkânıharbleri bunu tahakkuk safhası
na koymak için faaliyete geçiyorlar. Bunu Dev
let işletmesinden evvel biz ele alalım diyorlar. 
Manevra buradan çıkıyor. Diyorlar ki, Maden 
Tetkikin ruhsat aldığı yer bor değil, bor tu
zudur. Binaenaleyh ona verilen bor ruhsatna
mesini iptal edin. Bor tuzu olarak bize ruh
satname verin, diye Şûrayı Devlete dâva açı
yorlar. Madeni bulan Maden Tetkik Arama, 
Etibanka havale ediyor, sondajlarını yaptırı
yor, Etibanka işletme için emir veriyor. Eti-
bankm burada maden bulduğunu Samet Bey 
Bütçe Komisyonunda izah ederken «Emet ci
varında kıymetli madenler bulundu, döviz 
bakımından büyük imkânlar sağlıyacak» de
miştir. 

Bunlar evvelâ Maden Umum Müdürlüğüne 
mürafcaat ettiler, bor tuzu ruhsatnemesi istedi
ler. Maden Umum Müdürlüğü de, bunun aslı 
cevheri olan bor, tabiatta mürekkep halde 
bulunur, saf halde bulunmaz, binaenaleyh si
zin müracaatinizi kabul edemeyiz ruhsat ve
rilmiştir, diyor ve talebi reddediyor. Bunun 
üzerine müracaatçılar Şûrayı Devlete, Maden 
Kanununda «bor» yoktur, «bor tuzu» vardır. 
Binaenaleyh M. T. A. tuzunu unutmuştur, tuz
suz kalmıştır, diye müracaat ettiler. Şimdi 
burada kalıyor işin teknik tarafı; işin teknik 
tarafı şudur-, bor mürekkebatı meselesi üzerinde 
durduk, mütehassıslardan aldığımız malûmatı 
arz ediyoruz. Diyorlar k i ; bor mürekkebatı se
kiz on tane vardır. Fakat bunların hepsi aslında 
bordur. Maden Dairesi soruyor, tatbikatınız ne
dir diye, bunlar da aslında cevheri buldukları 
için, Maden Tetkik Aramanın müracaatı aslında 
cevhere taallûk ettiği için biz muamelâtı bu şe
kilde yürütüyoruz, buna ruhsat veriyoruz, bi
naenaleyh ruhsatta hata yoktur diyorlar. Tat
bikatta ilk madeni bulanın, masrafı yapının hak
kını vermek lâzımgeldiğine göre bu şekli bir ta
rafa bırakarak sırf bir kelime olarak Maden Ka
nununa girmemiştir. Aslında bir kayıt mevcud-
olmadığmdan mürekkebat ismi ile müracaat 
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edilmediği için bu talep yersizdir deniyor, Şû
rayı Devletin kararında halbuki bütün maden
ciler ve kimya âlimleri müttefiktir, bor asidi, bor 
tuzu, golromanit denilen bor mürekkeplerinden 
her hangi biri veya bor için müracaat edildiğin
de bunlardan her hangi birisinin ruhsatnamesi
nin verilmesinin tabiî olduğu ve bunun da bir 
ilmî icap bulunduğunu açıkça beyan ediyorlar. 

Şimdi, tefsirin kasdı nedir ? Tefsir, tamamiyle 
hakiki cevher olan bor için müracaat etmiş bulu
nan Maden Tetkik Arama Enstitüsünün haklı 
müracaatını meşru kılmak içindir. Bundan baş
ka hiçbir gayesi, hiçbir hedefi yoktur. Buram 
müspet tarafı şudur : Aksi ihtimal, şayet bu tef-

! sir reddedilecek olursa, diğer taraftan manevra-
j 1ar yapmak sureti ile Devletin belki kıymeti mil 
I yonları aşacak olan servetine el koyacaklardır. 
: Bunlar iki şahıstır ve isimleri mahfuzdur. Bu 
i 

i isimleri okumaya hacet görmüyorum. (Soldan, 
| ve sağdan : Oku, oku sesleri) Ret, onların ek-
I ineğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda temin 
! etmiyecektir. Bu bakımdan tefsir- mazbatasının 
! kabulünü rica ederim. (Soldan, "alkışlar) 
| REÎS — Efendim, 8 arkadaş daha söz istemiş 
! bulunmaktadır. Bir kifayet takriri de vardır, 
j okuyoruz. 
i 

! 
I Yüksek Riyasete 
j Hâdise aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye-
; tini arz ve teklif ederim. 
I ' Kırşehir Mebusu 
I Osman Canatan 
I 

I REÎS — Kırşehir Mebusu Osman Canatan'm 
i kifayet takririni reylerinize arz ediyorum. Ka-
i bul edenler... 
j EMtN SOYSAL (Maraş) — Kifayetin aley--
î hinde söz istiyorum. 
1 REÎS — Müsaade buyurun. (Soldan, «rey sı-
! - rasmda söz verilemez» sesleri ve gürültüler.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sual sormuştum, 
efendim. 

REÎS — Buyurun, Emin Soysal. Yalnız esa
sa geçmemenizi rica ederim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka
daşlar, mesele öyle bir noktaya geldi ki, benden 
evvel burada'konuşan arkadaşımız, isim zikret-
memekle beraber birtakım şahıslardan bahsetti. 
Bu hususta birçok mütalâalarda, bulundu. Bu 

i mütalâalar üzerinde bizim de söyliveceklerimiz 
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vardır, izin verirseniz mesele kifayetle neticelen
mesin, bertafsil bu meseleyi konuşalım, bu ko
nuşmalarda memleket menfaati vardır. (Sağdan, 
bravo sesleri.) (Soldan, gürültüler.) Bu maden
leri çalıştıran şahıslar kimlerdir soracağız.. Ve 
bizim de ortaya atacağımız meseleler ve şahıs
lar vardır. 

REÎS — Müsaade buyurunuz. 
Osman Canatan arkadaşımızın kifayeti mü

zakere takririni reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Sağdan, suallerimiz var sesleri) 
RElS — Takdir buyurursunuz ki, sual söz

lerden sonradır ve kifayeti müzakere heyeti 
ıımumiyesine şâmildir. 

Efendim, bu meyanda encümene iadeyi ta-
zammun eden takrirler vardır. Onları okuyoruz. 

ŞEVKÎ HASIRCI (Bilecik) — Ben takriri
mi geri alıyorum. 

REÎS — O halde diğer takriri okuyoruz. 
(Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun tak

riri tekrar okundu.) 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Müsaa

denizle tavzih edeyim. 
REÎS — Buyurun, efendim. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, bendeniz bu teklifin esasını kabul ettim. 
Bir noktada komisyona havalesini istedim. Yan
lış anlaşılmasın. Tefsir edilen husus bir nokta
da doğrudur. Fakat diğer bir noktada tefsir 
edilen husus arzu edilen neticenin dışına çık
mıştır. Varılan netice tefsir talebinin üstünde
dir. Bir noktada ihtilâfı halledecek, bir noktada 
ihtilâfa sebebolacaktır. Zira aynı saha için hem 
borasit ve hem de bor tuzu için müracaat olsa 
bunların ikisini ihtilâfa sevk edecektir. 

REÎS — Mahmut Goloğlu arkadaşımızın tak
ririni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, muamele 
bitmiştir. 

2. — Bankalar Kanunu lâyihası ve Muvak
kat Encümen mazbatası (1/70) 

REÎS — Altıncı madde üzerinde encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
— Muhterem arkadaşlar; Bankalar Kanununun 
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6 ncı maddesi üzerindeki görüşmeler geçen celse 
muhterem hatiplerin görüşleriyle tafsil edilmiş 
ve muhterem huzurunuzda ariz, amik izah olun
muştu. Mebus arkadaşlarımızın verdikleri izah
lara zamimeten kıymetli Maliye Vekilinin huzu
runuzda yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı veç
hile, Bankalar bundan böyle üyelerinin küçük 
sermayelerle değil, büyük sermayelerle çalışma
sını icabettirecek bir safhaya eriştiği, bu itibar
la iki milyon lira asgari sermaeyde mecburiyet 
olduğu bertafsil ortaya atılmış ve encümen ka
naat ve görüşlerine tercüman olarak belirtilmiş 
idi. Bu arada bâzı arkadaşlarımız, tarafından 
yıllardan beri teşekkül etmiş ve mahallî banka 
vasfım taşımakla beraber bâzı iktisadi vazifeleri 
de üzerine almış olan teşekküllerin bu kanunla 
sermayelerinin asgari iki milyon liraya çıkarıl
dığı takdirde mevcudiyetlerinin silineceği endi
şesi ortaya atılarak memlekette yayılmış ve aded-
leri 19 u bulan bu gibi bankalara yaşama imkâ
nı sağlamak mütalâası ileri sürülmüş ve bu hu
susta takrirler de verilmişti, encümenimiz bu 
mütalâaların ışığı altında ve arkadaşlarımızın 
görüşlerini telif etmek üzere şöyle bir formülle 
huzurunuza çıkmış bulunmaktadır. 

6 ncı maddeyi olduğu gibi kabul buyurduğu
nuz takdirde, bir muvakkat madde ile mahallî fa
aliyetlerinin idamesi için bu bankaların serma
yelerinin 500 bin liraya iblâğı ve şube açmamak 
kaydiyle faaliyetlerinin idamesinde mutabakat 
halindeyiz. Muvakkat madde gelince arz edece
ğim, bu sebeple 6 ncı maddenin bu şekilde kabu
lünü arz ve teklif ediyoruz. (Soldan; bravo, ses
leri) 

REİS — Efendim; 6 ncı maddeye taallûk 
etmesi dolayısiyle encümenin bu beyanı, bu mad
denin bu şekilde kabulünü tazammun ediyor. Bi
naenaleyh, Riyaset takriri bilâhare muvakkat 
madde sırasında okunmak üzere talik ediyor. Fe-
rid Melen arkadaşımızın Hükümete ait 6 ncı mad
denin reye konulması hakkında teklifi var. Müza
kereye devam ediyoruz. Söz Necmeddin önder'in
dir. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, 6 ncı 
madde hakkında bir teklifim var, arz edeyim. 

REİS — Buyurun Necmettin önder. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Benim 
mâruzâtım da sayın sözcünün mâruzâtına iltihak 
şeklindedir. Onun için vazgeçtim. 
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EEİS — Said Bilgiç, (Yok sesleri) 
Fethi Çelikbaş (Yok sesleri) 
Hasan Tez. 
Hasan Bey, 6 ncı madde üzerinde müzakereye 

devam ediyoruz, rica ederim madde üzerinde ko
nuşun. 

HASAN TEZ (Ankara) — Madde üzerinde 
konuşacağım Reis Bey. 

Aziz arkadaşlarım, Bankalar Kanununun 6 ncı 
maddesi konuşulurken sayın Maliye Vekili 
verdiği izahatta bendenizin mütalâalarına verdiği 
cevaplara cevabımı arz etmek için huzurunuza 
çıktım. Sayın Maliye Vekili esnaf kredileri 80 
milyonun üstünde, dediler. 

RElS — Hasan Bey, mevzu esnaf kredileri 
değil. 

HASAN TEZ (Devamla) — Bankalar kanunu 
vesilesiyle Sayın Maliye Vekili bu mealde cevap 
verdi, ben de cevaplarımı arz edeyim. 6 ncı mad
denin müzakeresi vesilesiyle Sayın Maliye Vekili, 
Hasan Bey iyi dinlesin diye izahatta bulundular. 
kendilerine arzı cevap etmek isterim. 

REÎS — Maddenin şümulü dairesinde konu
şun. 

HASAN TEZ (Devamla) — Efendim, Sayın 
Maliye Vekili C. H. P. iktidarı zamanında esnafa 
verilen kredilerin azlığından bahsettiler. Bugün 
verilen kredilerin 80 milyonun üstünde olması do-
layısiyle esnafın hiçbir derdi kalmadığını söyle
diler. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zama
nındaki paranın değeri ile bugünkü değerini 
yüksek takdirlerinize arz ederim... 

NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Reis 
Bey, bunun 6 ncı madde ile alâkası ne? 

HASAN TEZ (Devamla) — Necmeddin Bey 
lütfen beni dinlesin, sonra gelip bu kürsüden 
konuşsun. Benim konuşmama müdahaleye hakkı 
yoktur ben de 'onun gibi milletvekiliyim. 

REÎS — Reis olarak müdahale hakkım oldu
ğunu kabul edersiniz. 

HASAN TEZ (Devamla) — Ben talimat ile 
konuşmam. Vazifemi yapıyorum. (Soldan, tali
matla konuşan kimlerdir, sesleri) Sayın Maliye 
Vekili esnaf kredisi olarak; 495 liranın bir ko
laylık olması maksadiyle, memurlara ve esnafa da 
verildiğini ifade ettiler, kanunun maddesiyle alâ
kası olmadığını söylediler. 

Aziz arkadaşlarım; Sayın Maliye Vekili 80 
milyon kredi verildiğini söyledi. Kredi alan 60 000 
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esnaftır. 400 bin küsur esnafın 80 milyonluk ser
mayesinin 60 milyonu kendilerinindir, kendi 
sermayeleridir. Şu hale göre 400 bin küsur es
nafa bu miktar verilirse muhtacoldukları kredi
nin yüzde kaçını karşılıyabilir? Bununla esna
fın nasıl kalkmdırılmış olduğunu Yüksek Mecli
sin takdirine arz ederim. Hele şu son günlerdeki 
zam silsilesi karşısında esnaf perişandır. 

REİS — Mevzu dâhilinde konuşmanızı, sadet 
dışına çıkmamanızı rica ederim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Yüksek Meclisin 
kararlarına hürmetim vardır. Bana konuş diye 
rey verdiler. Ben de mebus olarak konuşuyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bir bankanın şu kadar 
milyon sermaye ile bir vilâyette bir şube açtık
tan sonra aynı sermaye ile mütaaddit şubeler 
açmasına dair maddede sarahat vardır. Bu ise 
devletçiliğe doğru gitmektenr başka bir şey de
ğildir. Ve küçük sermayeyi öldürmek demek
tir. Biliyorsunuz, Demokrat Partinin progra
mında devletçilikten ayrılacağı sarahaten yazı
lıdır. Buna rağmen bu kanunla küçük sermaye
ye yer verilmemektedir. Vekil Bey; şu kadar 
banka var, küçük yeni bankalar kurmak iste
meyiz, diyor. Doğrudur. Buna iştirak ederim, 
ama, küçüklere müzaheret ederek onların büyü
melerine imkân vermek de lâzımdır. Küçük ser
mayeyi ortadan kaldırıp da büyük sermayeye 
müzaheret etmek memleketin kalkmmasiyle, de
mokratik zihniyetle kabili telif değildir. Bugün 
küçük bankalar muhtelif kasabalarda esnaf ve 
sanatkâra lâyıkiyle hizmet 'etmektedir. Bu kü
çük müesseseler ancak, esnaf ve sanatkârı mu
rabahacıların elinden kurtarmıştır. Büyük ban-. 
kalar, büyük inşaat sahiplerine, büyük tüccara 
ithalâtçılara kredi açmakta, çoğunluğu teşkil 
eden orta sınıf, büyük bankaların kapısından 
içeri dahi girememektedir. Binaenaleyh, küçük 
bankaların da korunmasını bekleriz. Halk Ban
kasının esnafa yardım ettiğinden bahsettiler. 
Halk Bankasının ancak, mahdut yerlerde şube
leri vardır. Bunlar, ihtiyaca kâfi değildir. Zi
raat Bankası ve bâzı yerlerdeki iş Bankası ha
riç, yurdumuzun birçok yerlerinde banka yok
tur. Meselâ; istanbul'da 5 milyon lira ile bir 
banka açılır. Aynı sermaye ile 25 tane şube açı
lırsa bu da adalete uygun olmaz. Ve devletçi
liğe doğru götürür. Bugün küçük esnafa 495 
lira kredi verilmekte olduğu, bir hakikattir. Ti-
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caret Vekili, 400 000 esnafı vergiden muaf tut
tuk, dediler. Efendim, bu 400 000 esnafı vergi
den muaf tuttuk, dediler. Bu Esnaf Vergisinden 
muaf tutulmuş değildir. Gelir Vergisine bağlan
mıştır. Eğer böyle bir muafiyet varsa bana gös
tersinler. 

Esnafın kalkındırılması 5373 sayılı Kanunu 
ve Küçük Sanatler Kanununu tadil eden Ban
kalar Kanununun, esnafın bugünkü şartlar mu
vacehesinde, bünyeye uygun şekilde çıkarılma-
siyle mümkün olacaktır. Küçük esnafa bugün
kü şartlar dâhilinde yalnız 495 lira kredi ver
mek değil, esnaf derneklerine, esnaf birliklerine 
kayıtlı sanayi müesseselerine ve esnaf teşekkül
lerine, ticaret odalarına kayıtlı tüccar ve" kü
çük tacir gibi bir muameleye tâbi tutulmak dü
şüncesi hâkim olmalıdır. Küçük esnafı kalkm-
dırdık, şu kadar kredi verdik, edebiyatı kimse
nin karnına ekmek koymaz, arkadaşlarım. Es
nafın bu kanunla kredi işinin temin edilmesini 
rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REtS — Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, Hükümetin teklifiyle encümenin teklif 
ettiği 6 neı madde arasında oldukça esaslı fark 
mevcuttur. 

Hükümet, banka merkez ve şubelerinin bulun
dukları şehirlerin nüfuslarına göre tahsis edecek
leri sermayenin asgari haddini tesbit etmekle ik
tifa etmiştir. Encümen buna ilâveten, bankalar 
nerelerde kurulursa kurulsun 2 milyon liradan 
az sermaye ile banka kurulamıyacağını maddeye 
dercetmiştir. 

Sayın Maliye Vekilimiz, dünkü mâruzâtında 
Ticâret Kanununun, basit ticaret işlerini yap
mak üzere kurulacak bir anonim şirketin dahi as
gari 500 bin liralık sermaye vaz'ını şart koydu
ğuna göre elbetteki banka için bundan daha faz
la sermayeye ihtiyacolur, dediler. Maliye Ve
kilinin bir defa Hükümet teklifi hilâfında bir tek
lif lehinde konuşması Tüzük hükümlerine aykı
rıdır. Bir vekil Hükümetten usulüne göre bir ta
dil teklifi gelmedikçe bir evvelki teklif aleyhin
de konuşamaz. Kaldı ki, Maliye Vekilinin bu 
görüşüne bendeniz iştirak etmiyorum. Ticari te
şebbüslerde sermayenin büyük ehemmiyeti var
dır. Bir sınai tesis kurabilmek için bidayette bü
yük sermayeye ihtiyaç gösterilir. Ama bankalar
da tam tersine, zannedildiğinin tersine sermaye 
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ticari teşebbüslerdeki kadar birinci derecede rol 
oynamaz. Çünkü bankalar ekser hallerde kendi 

- sermayelerini ikraz etmezler. Bankalar para ti
careti yaparlar. Mevduat alırlar ve onu ikraz 
ederler. Hattâ mevduatın mühim bir kısmını 
teminat olarak, likidite olarak alıkorlar. 

Bunlar sermayeyi daha ziyade itibar için, ilk 
tesis masraflarını karşılamak için korlar. Bina
enaleyh diğer ticari teşebbüslerden daha çok ser
mayeye muhtacolmaları iddiası bence nazaridir. 

Maliye Vekilimiz, küçük bankalar mevzuun
da kredi artışını ileri sürerek, memleket artık o 
safhayı geçmiştir; kredi şu kadar milyarı geç
miştir; binaenaleyh küçük bankalar için iş gör
mek ihtiyacı kalmamıştır şeklinde- eğer yanlış 
anlamadımsa - böyle bir mütalâa ileri sürdüler. 

Sayın arkadaşlarım, kredi hacmi artmasına 
rağmen memleket krediye müstağni hale gelme
miştir. Bilâkis kredi ihtiyacı dün olduğu kadar, 
hattâ dünden de daha fazla hissedilmektedir. Ve 
bu ihtiyaç günden güne artmaktadır. Bu sebep
le küçük bankalara, büyük bankalar yanında olan 
ihtiyaç dün olduğu kadar bugün de mevcuttur. 
Bu bankaların kurulmasında müşkülât çıkarırsak 
ne olur? Bu takdirde murabahacıların ekmeği
ne yağ sürülür. Küçük bankalar vilâyet merkez
lerinde, hattâ kazalarda ortaya çıkarken kanun 
dâhilinde iş yapmak isterken ona mâni olmak 
murabahacılarla vatandaşı başbaşa bırakmak de
mektir. Bugün emin olun, % 35 - 40 faizle para 
ikrazatı yapmaktadırlar. * Bu nazari değil, bir 
realitedir. Yakınımda olan insanların bu şekilde 
para aldıklarını ve verdiklerini görmüş bir arka
daşınız sıfatiyle arz ediyorum. % 35 - 40 faiz 
âdeta normal faiz haline gelmişti e. Bu durum
da bâzı kimselerin falan vilâyette veya kazada 
500 bin lirayı bir araya getirip normal faizle pa
ra ticareti yapmalarına neden dolayı mâni ola
lım? Bu teklifin kabulü hem murabahacılar, hem 
de memlekette birkaç büyük bankaya imtiyaz sağ
laması neticesini verir. 

Arkadaşlarım, eğer mevduatı korumak mak
sut ise, zaten bu kanunda tedbirler alınmıştır. 
Mevduat erbabını korumak ve bankalarla muame
le yapanları himaye etmekse bunun tedbirleri 
alınmış, rezerveleri, ihtiyatları muayyen yerlere 
yatırılmıştır. Banka murakıpleri teftiş edecek
lerdir. Binaenaleyh bana kalırsa daha uzunca bir 
müddet Ticaret Kanununun kabul ettiği asgari 
had dâhilinde, yani 500 bin lira ile bankalar ku-
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rulmasma, bilhassa büyük bankaların gitmek is- ı 
temedikleri küçük yerlerde, bankalar kurulması
na izin verin ve müsaade edin, memlekete hizmet 
etmiş olursunuz. (Soldan; «Muvakkat madde 
var» sesi) 

Muvakkat madde sadece mevcutlar içindir. 
REÎS — Encümen. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, Muhte
rem Melen arkadaşımın mütalâaları ile mutaba
kat tesisine imkân göremiyoruz. Şu sebeple: 

. Muhterem Maliye Vekilinin de beyan ettiği 
gibi; bugün gerek ticaret ile, gerekse sanayi ile 
iştigal etmek üzere Anonim Şirket bünyesinde 
teşekkül edecek şirketler 500 bin liradan aşağı 
bir sermaye ile teşekkül edemezler. Hükmünü 
koyan kanun elbette ki, genişliyen iş hacmini 
dikkatte tutmuştur. Yine sabittir ki, iş adam
ları gerek ticarette olsun, gerek sanayide olsun 
kendi sermayeleriyle şahsi imkânları yetineme-
mektedirler. Ferid Melen bizzat tafsil buyurduk
ları gibi şiddetli kredi ihtiyacı içinde bulun
maktadırlar. Bu kredi ihtiyacını tatmin ede
cek, müesseselere muhtaçtırlar. Bu istidlal ma
lî müessese olan bankalar, ticaret yapan mües
seselerden daha geniş imkânla meydana çıkma
larını zaruri kılmaktadır. Bir birini cerh eden 
iki iddiada bulundular. Buyurdular ki, faiz had
leri % 40 a doğru gitmektedir. Niçin? Çünkü 
iş adamları kendi faaliyetleri için gereken 
sermayeyi kolayca bulamamaktadırlar da ondan 
krediye karşı talep o kadar yüksektir ki, kredi
nin geliri mânasına gelen faiz haddi, meşgul 
olduğu işin verimi, randımanı ile mütenasibola-
rak artmaktadır. % 40 faizden müstefidolmak 
istiyenler, eğer kendilerini iflâstan kurtarmak 
gibi hayati bir mevzua değil de, cari muamele
ler için bu yüksek faizi ödiyorlarsa demek olu
yor ki, giriştiği iş bu paraya % 40 faiz ödemek 
suretiyle dahi kendisine kazanç temin etmekte
dir. Kendi şahsi kaynakları kâfi gelmiyor, nor
mal yollarla banka kredileri de ihtiyacına yet
mediği için, iş hayatının geniş ve yüksek kazanç 
temin etmesi dolayısiyle hattâ murabahacılar
dan para almak suretiyle bu işlerini yapmakta
dır. 

Esasen faiz haddi bu kanunun ne şümulü ve 
ne de ruhu içinde mündemiçMeğildir. Bu kanun 
lâyihası, bir emniyet ve kredi müessesesi olan | 
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bankaların hangi istikamete tevcihi lâzım geldi
ğini bankaları hangi nizama almak icabettiğini, 
gösteren ve bu sebeple Meclise takdim edi
len bir kanun lâyihasıdır. Faiz ayrı bir ka
nun şümulüne giren meseledir ve ancak orada 
mütalâa edilmesi lâzım gelir. 

Muhaterem arkadaşlar, takriri veren arka
daşlarımın yaşamakta olan bankaların faaliyet
lerine devam etmesi için ileri sürdükleri mütalâa
lara encümen olarak iştirak ettiğimizi beyan 
ederim. Birer itimat ve emniyet müessesesi olan 
bu müesseselerin gördükleri işleri burada huzu
runuza teferrüatiyle sermek istemedim, öyle 
müesseseler vardır ki, sermayesi 100 bin liradır, 
15 bin de ihtiyat akçesi vardır. Bu vaziyette 
olan bankaların vatandaşlardan tevdiat kabul. 
etmesi ve bunları ikraz etmesi vatandaşın kar
şısında hakikaten bir teminatlı müessese rolün
de ve sıfatında olması gayrikabili idraktir. 

O.itibarla mevduat sahiplerine dahi asgari 
bir teminatın verilebilmesi için seyyanen 2 
milyon lira sermaye banka tesisi için şarttır. 

Maddenin sonuna gelince : Bâza arkadaşla
rım küçük bölgelere bu müesseselerin gitmiye-
ceğînden her- zaman şikâyet ederler. îşte 10 mil
yon liradan fazla sermayeli bankaların bu gibi 
yerlere itibar etmesini temin edebilmek ve ora
lara da sermaye tahsisi suretiyle bu şubeler va-
sıtasiyle kredi teminine imkân verebilmeyi sağ
lamak için bu kadar varlık ve mameleke sahib-
olan bankaların şube açmalarına müsaadekâr 
olan bir maddeyi sevk ettik. Bu itibarladır ki 
2 milyondan daha aşağısı için bâzı istisnalar ya
ratan tekliflerin dışında 2 milyondan daha aşa
ğı sermayeli bankaların tesisine encümenimiz 
mutabık değildir. 

REÎS — Sebati Ataman. 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) Vazgeçtim. 
REİS — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, huzurunuzda müzakere 
mevzuu olan kânun lâyihasının 6 ııcı maddesi, 
bu kanuna karekte'ristik hususiyetini veren bir 
madde olmak itibariyle üzerinde durulmaya de
ğer. Bir ihtiyaç ve zaruret icabı olarak geti
rilmiş bulunan lâyihanın daha mükemmel ve 
tatmin edici bir Şjekilde çıkmasından gayrı bir 
gayretimiz bulunmıyacağı tabiîdir. Bunu baş
langıçta arz edeyim. 
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Bu kanun lâyihası, Mevduatı Koruma Ka

nunu ve 22 sene evvel tedvin edilmiş Bankalar 
Kanununun yaşıyan bâzı hükümleriyle bugü
nün icaplarına uysun arzusundan ileri gelen 
yeni eklerin birleştirilmesinden vücut buldu
ğu için metinde bozukluklar vardır. Binaen
aleyh lâyiha kanunlaştıktan sonra memleketi
mizin bünyesine uygun olan tatbikat takip edi
lerek ve dünya mevzuatından da faydalanıla
rak ilerde Hükümet daha mükemmel bir metni 
Büyük Meclise getirir ümidindeyim. 

Şimdi 6 ncı madde, sözlerimi teyidedici hu
susları arz edeyim. Şayanı arzu idi ki, bu mad
de çeşitli kıstaslara dayanmaktan uzak kalsın 
ve tek bir prensibi ele alsın. Meselâ desin ki : 
Tüikiye'de banka kurabilmesi için en az şu 
kadar sermaye konulması lâzımdır, bundan aşa
ğı sermaye ile banka kurulamaz. Halbuki böy
le bir prensip kabul edilmemiş; muayyen kıs
taslar alınmıştır. Kıstas nedir ? Şehir nüfusu. 
Şehir nüfusu, banka kurulması için sermâyeye 
müessir son derecede ciddî bir kıstas mıdır? 
Değildir arkadaşlar, iöyle şehirler vardır ki, 
nüfusu azdır, fakat ticari hayatı münkeşiftir 
ve yine öyle şehirlerimiz vardır ki, nüfusu çok
tur, ama ticari, iktisadi hayatı kapalıdır. Bina
enaleyh, bu kıstas son derece isabetli bir kıs
tas değildir. 

Sonra lâyiha, mevcut bankalara imkânlar 
ve bir nevi imtiyazlar tanımıştır. Yeniden ku
rulmakta olan bankalara ise bu madde ile, tak
yit, tahdidedici hükümler getirilmiştir. Şu 
halde yeni kurulanların aleyhine, eski kurulan
ların lehine hükümler ihtiva ettiğine göre bu 
madde mevcut, modern kanunlarda bulunmı-
yan ikili bir ölçü tatbik ediyor, demektir. 

Şimdi bunlara işaret ettikten sonra, asıl ta
dilinde isabet gördüğüm bir noktaya ait müta
lâamı arz edeyim. 

Mevcut bankaların her hangi birisinin' ser
mayesi şu veya bu. Fakat bugün yeniden kuru
lacak bir bankanın, emsali gibi Türkiye'nin her 
şehrinde birer şube açabilmesi için lâzım olan 
sermaye 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon değil, 
tam 46 milyon lirayı bulmaktadır. Yani bun
dan sonra kurulacak bir bankanın Türkiye'nin 
her şehrinde mevcut bankaların misillû, şube
lere sahibolabilmesi için, bu maddenin tatbikatı 
iktizası olarak, 46 milyon liralık ödenmiş ser
mayesinin bulunması icabetmektedir. Görüyo-
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ruz ki, bu sermaye mevzuu etap etap ilerlediği 
için, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon değil, neti
cede 46 milyona müncer olacaktır. Halbuki, her 
büyük banka ister ki, her tarafta şube açsın, bu 
ise çok güçleştirilmektedir. 

Şimdi, bu tahdidedici hükmün yanıbaşmda 
ikinci bir hüküm var ki, bence mutlaka tadili 
zaruridir. O hüküm şudur, arkadaşlar : Bir 
banka bir şehirde şube açarsa, o şehirde açtığı 
şube adedi 3, 5, 15, 25, 100 olsa bile, o şubele
rin heyeti umumiyesı bir tek şube sayılmakta
dır. Ve oraya tahsis edilen sermaye o şehirde... 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Beledi
ye hududu dâhilinde. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şeh
rin nüfusuna göre bu kanun lâyihasının 6 ncı 
maddesi hangi ölçüyü koymuş ise, aynı şehir
deki bütün şubeler için bir tek şube imiş gibi 
sermaye vaz'edecektir. Halbuki bir başka şehir
de veya kasabada bir şube açarsa bu maddeye 
göre, bir şube için, maddede de tâyin edilen ser
mayeyi ayrı ayrı koymaya mecburdur. Bundan 
ne çıkar? Bundan bir prensibin zedelenmesi çı
kar. Prensip şudur : Biz bu memleketin kalkın
masını muayyen vilâyetlere inhisar ettirmek is
temiyoruz. Bütün memlekete serpilebilmesi için 
ise bir iktisadi ve ticari kuvvei muharrike olan 
para ve kredi kaynağı olan bankanın Anadolu 
kazalarına imkânları ile ölçülü olarak yayılma
sını istiyoruz. O halde, bugün bir banka kura
cak oLan müteşebbislerin durumlarını tetkik 
edelim.-

istanbul inkişaf etmiştir. Ankara da keza, 
İzmir, Adana gibi şehirlerimiz de öyle. 

İstanbul'da, izmir'de, Adana'da sadece bir 
tek şubeye konulacak sermaye ile 10, 20, 100 
tane şube açmak mümkün iken, banka Anado
lu'ya, Çemişkezek kazasına gider mi? O halde 
mevcut bankaların tamamen lehine bir inhisar 
oluyor. Ve bundan sonra kurulacak bankalar, 
muayyen iktisadi merkezlere, büyük merkezlere 
toplanacaktır. Memlekete yayılmak halinden 
çıkmaması lâzımdır ve zaruridir. Bu itibarla ar-, 
kadaşlar, bir takrir verdim, bu takririm şu 
bent ile alâkalıdır : 

Altıncı maddede deniyor ki : «Yukarıki had
lerin hesabında bir bankanın aynı şehir ve ka
saba hudutları içinffeki şubeleri bir şube itibar 
edilir.» 
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Bu hükme göre : 
İstanbul'daki (x) bankasının 50 şubesi, bir 

şube sayılacak, 50 şubeye bir tek sermaye tah
sis edilecektir. 

(Y) (igrek) bankasının ise şehirlerde aça
cağı her şube için ayrı ayrı sermaye koyması 
lâzımgelecektir. (x) bankasının elli tane şubesi 
bir şube sayılır ve bir tek sermaye tahsis edi
lir. Buna mukabil (Y) bankasının her Anadolu 
kasabasındaki şubesi için ayrıca sermaye koy
mak lâzımdır. îşte bunu bir ölçüye getirmiş ol
mak içiıi bu bendin, «Yukardaki hadler hesa
bında bir bankanın aynı şehir ve kasaba hudut
ları içindeki şubelerinden beş şubeye kadarı bir 
şube itibar olunur» demek sureti}de bunu 
ahenkli bir ölçü içinde mütalâa etmek doğru 
olur. Memlekete yayılmak istiyen bankaların 
hem lâyihadaki prensibe uygun olması ve hem 
de diğer Anadolu kasabalarına sâri bir inkişa
fa kavuşturulması için bu takririmin kabulünü 
rica edeceğim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muhterem Bekata 
arkadaşımızın burada beyan ettikleri mütalâa
ları encümende de aynen serdedilmiş, uzun uza-
dıya müzakere ve münakaşa edilmişti. Şimdi, 
tekrar burada serdedilmiş olmaları itibariyle 
cevaplarımızı arz edeceğiz. 

Arkadaşımız buyuruyorlar ki, «Bankaların 
teşekkülünde şehirlerin nüfusu gibi bir kıstas veya 
başka bir ölçü almak ve bu suretle iki ölçü ya
ratmak doğru değildir. Bir prensip almak ve 
bundan hareket ederek kanunu tanzim etmek 
lâzımgelir.» Biz burada mücerret kaideler vaz'-
eden bir organ değiliz, teinde yaşadığımız re
alitelerin hakikaten bize ilham ettiği zaruretle
rini bir araya getirmek ve hukuk nizamını ko
rumak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla, müte
madiyen inkişaf halinde olan ve hattâ çok nü
fuslu olmakla beraber fakir olan Karadeniz böl
gesinin yanıbaşmda iş hayatı nıünkeşif fakat nü
fus kesafeti az bölgelerimiz vardır. Bu durumda 
tek ölçüyü ele almaya imkân yoktur. Bu itibarla 
her iki durumu mezedecek, her tarafın derdini ku-
caklıyacak bir hüküm vaz'etme imkânını bu
lacak yollara gittik, birçok ölçüleri bir arada 
mütalâa ettik. 

Diğer taraftan maddeyi yeni kurulanların 
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al»eyhine, eskilerin lehine, böylece merdud bir 
hukuki prensibe ıttıba edilerek tanzim edilmiş 
gibi göstermek istediler. Bu mütalâa asla yerin
de değildir. 

Evvelâ, bu mevzuda müktesep haklar ih
lâl etmenin merdudolduğunu kendileri bizim 
gibi kabul edeceklerdir. Bu bakımdan yeniden 
bu tesisleri kuracakların haklarını değil bundan 
evvel bu müesseseleri kurmuş vatandaşların hu
kukunu siyan at modern kukukun icapların olan
dır. Diğer taraftan mevzuubahsolduğu yerde 
ikilik doğurmadan bir intibak imkânını da ara
mak icabeder. Biz de bunu yapmış bulunuyo
ruz. 

Sonra arkadaşım dediler ki; Türkiye'nin her 
yerinde şube açılsa, böyle bir müessese -16 mil
yon lira bir sermaye koymaya mecbuıdur. Henüz 
inkişaf safhasında olan bankalarımızın arkadaşı
mızın anladığı mânada bir müşkülât ile karşılaş
masın diye on milyonu tecavüz eden - İhtiyat ve 
sermaye yekûnlerı - bankaların muayyen yerde 
şube açarken elli bin, yüz bin lira sermaye tah
sisi suretiyle bu nevi bir sermaye artırma mecbu-
riyetleriyle karşılaşması önlenmiştir. 46 milyon
luk bir rakam bizim tasarımızla mukayese edil
diği zaman arz ettiğim ilâve hüküm karşısında 
mavekaa mutabık değil, ancak hayalidir. 

Şimdi teklif ettikleri şekle gelmeden evvel 
bendeniz diyeceğim ki, eski kanun buna benzer 
hükümleri ihtiva ettiği halde birçok mahallî ban
kalar açılmış, diğer bankaların inkişaf etmesine 
sormaye ve mevduatlarını artırmasına ve müte
madiyen terakkiler* kaydetmesine imkân hâsıl ol
muştur. Huzurunuza getirdiğimiz hüküm bu za:-
viyeden, daha geniş imkânlar verdiğine göre önü
müzdeki inkişafların daha da büyük olacağına 
inanmak lâzımdır. Şimdi arkadaşımız diyor ki, 
bir şehirde ne kadar şube açılırsa açılsın bunla
rı bir şube farz edeceğiz. Bir şube farz etmenin hu
kuki bir neticesi vardır. İstanbul'da kurulmuş 
olan bir banka, hangi semtinde şube açarsa açsın 
bir şube sayılacak ama; İstanbul'a tahsis ettiği 
sermayenin hadleri malûmdur. Bunun dışına 
çıkamaz. Binaenaleyh bu şubelere tahsis ettiği 
sermayeler değişmez. Bankaların şube ve ajans
larının tereddüdü, gerek mevduat bakımından 
vatandaş arasına girmesi veya bu paraları plase 
edecekse iş sahipleriyle münasebetlerini tanzime 
bağlıdır. 
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Bundan kurtarmak için arkadaşımız beş şube

nin dışmdakileri saymıyalım, diyorlar. Peki beş 
adedi nereden çıktı? Beş adedinin objektif ölçü
sü nedir? Bunu izah edecek lıer hangi bir ölçü 
mevcut değildir, 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Onun 
yarısıdır. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Devamla) — 
Onun yarısı olması, bu şubelerin 5 olarak^kabu-
lü için mukııi bir sebep değildir. O bakımdan 
bendeniz kanun maddesinin aynen ipkasını ve 
mücerret ölçü getireceğim derken daha çok enf,ü-
si ölçülere kaçan bu teklifin reddini rica ede
rim. (Soldan : «Bravo» sesleri) 

RE IS — Asım Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, iki esas nokta hakkında maruzatta 
bulunacağım. Birincisi asgari hadler mesele
sinden mütevellit serd edilen hukuki mütalaa
lar konusudur. 

Filhakika, esası Türk Ticaret Kanununa 
dayanan anonim şirketlerin esasında kurul
ması önceki maddelerde kabul buyurulmuş 
olan bankalar teşkilâtının T. T. K. da aynen 
Alman Anonim Şirketler Kanununun 7 nci 
maddesine dayanmak suretiyle, anonim şirket
lerde asgari sermaye haddinin 500 bin liraya 
iblâğı kabul edilmiş bulunuyordu.Liberal bir 
sistem kurmak iddiasiyle iktidara gelmiş olan 
Demokrat Parti Hükümeti maalesef getirdi
ği bu yeni tadil ile devletçiliğin koyu şekli
ne kaydığını göstermektedir. Bundan biraz 
evvel yine uzun münakaşaları daî olan Ma
den Kanununun birinci maddesinde de aynı 
zihniyetin hâkim olduğunu gördük. Beşinci 
Menderes Kabinesinde Demokrat Parti ikti
darının getirdiği ferdî teşebbüsü himayenin 
tatbikatta aksi görülmektedir. Türk Ticaret 
Kanununun 381 nci maddesi azınlık hakları
nı koruyan bir maddedir. Bu 6. nci maddenin 
asgari hadleri artırmış olması ise sermayeleri 
dun olan kasaba bankacıklarımn idam hük
münün de kabul edilmiş olması demektir. Hal
buki T. Ticaret Kanununun anonim şirketler 
esasına dayanan Bankalar Kanununu bize ge
tiren vâzıı kanun şimdi de o kanunla getirilen 
ruhu muhafaza ettiğini göstermek mecburi
yetindedir. O kanun ki, Alman Anonim Şirket
ler Kanununun 197 nci maddesinin 4 ncü ben-
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di ve isviçre Borçlar Kanununun 706 nci mad
desinin 2. nci bendinden alınmıştır. Binaenaleyh 
vâzn kanunun T. Ticaret Kanununun esbabı 
mucibesinde zikrettiği bu haleti ruhiye mey
danda iken bugün kalkıp ta, memlekette he
nüz mutavassıt bir istihale hayatı idame et
tiğimiz bir devrede, bu sermayeleri ortadan 
birdenbire yok etmek, yani fertlerin kesele
rine iade etmek iktisadi sahada aşağı - yukarı 
30 - 40 milyon liralık bir sermaye topluluğu 
ifade eden küçük kasaba bankacıklarını orta
dan kaldırmak demektir. Bilhassa Maliye Ve
kili kendi esbabı mucibesinin zıddına iltizam 
etmiş oluyor. Yani memlekette malî inkişafı 
kaydederken bu inkişafa hizmet eden fertlerin 
sermayesini işe yaramaz keselerine iade etmek 
gibi bir tasarrufa gidiyor, işte asgari hadler 
meselesinin getirmiş olduğu zihniyet budur. 

Muhterem arkadaşlar, eski Bankalar Ka
nununun 7 nci maddesinde zikredilmiş olan 
asgari hadlere göre bugün getirilen farkları 
görmeniz ve bu arada neden dolayı mütevafit 
nispetler getirildiğini nazarı itibara almanız 
için arz edeceğim. Filvaki nüfusu bir milyon
dan fazla şehirlerde şimdi en az beş milyon li
ra ve nüfusu beş yüz binden fazla ve bir mil
yondan az olan şehirlerde en az üç milyon olan 
asgari hadlere karşılık eski Bankalar Kanunu
nun 7 nci maddesinde sadece (bir milyon) idi. 

Demek ki, bugünkü 3 ve 5 milyon liraya mü
tenazır olarak eski kanunda bunun vasati dörtte 
biri olan bir milyon lira vardı. Bugünkü artış 
ortalama % 400 dür. Nüfusu 250 binden fazla ve 
500 binden az olan Şehirlerde en az 2 milyon li
ra diyen bugünkü kanuna mukabil eski kanunun 
7 nci maddesinde 500 bin lira vardı ki, bugünkü 
artış % 400 dür. Nüfusu 100 binden fazla ve 250 
binden az olan şehirlerde en az 1 milyon lira di
yen bugünkü kanuna mukabil eski kanunun 7 nci 
maddesinde «Nüfusu 50 binden aşağı şehirler için 
'en az 250 bin lira» diyen bugünkü teklifin kar
şılığı evvelce 50 bin lira idi. Bunda % 500, diğe
rinde ise % 400 artış vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun bu zihniye
tine temas ettikten sonra müsaadenizle diğer bir 
noktaya temas edeyim. Bugün anonim şirketlerle 
bankalar arasında mahiyet itibariyle bir fark 
var mıdır? Bunu iktisadi bir görüşle izah etmek 
lâzımdır. Burada Maliye Vekili alelacele Devlet-
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çi bir görüşü esbabı mucibe olarak serd etti. Hal
buki iktisadi görüş şudur arkadaşlarım; anonim 
şirketler bugün medeni hayatın korkunç ejder
haları haline gelmiştir. Meselâ Vita Şirketini ele 
alalım. Vita Şirketi memleketin yağ meselesi üze
rinde bugün olmasa bile yarın çok korkunç bas
kılar yapacak bir sermaye halin'e gelmiştir. Bu
nun içinde îş Bankası'da vardır. îş Bankasına 
banka olmak sıfatiyle istediği haddi vermiyorsu
nuz; asgari had tâyin ediyorsunuz. Halbuki ano
nim şirket olarak bu banka Vita Şirketine iste
diği kadar sermaye ile iştirak imkânına maliktir. 
Bir taraftan banka için en az had korken bir 
taraftan Vita Şirketinin yarı sermayesini sinesin
de toplıyarak istediği imkânı iş Bankasına ver
mekteyiz. Türk Ticaret Kanununun zihniyeti ek
seriyetle küçük sermayeyi korumak, büyük ser
mayeye de emniyet hissi bahşetmek gibi bir ba
lans halindedir. Ama zihniyetin ağırlık tarafı kü
çük sermayeyi himayededir. Binaenaleyh, Türk 
Ticaret Kanununun 1 Ocak 1957 tarihinde tatbi-
ka başlanan bu taze hükümleri ve taze zihniyeti 
dururken, Maliye Vekili Devletçi, totaliter bir 
zihniyetle gelir de yalnız büyük sermaye lâzım 
derse ki, biz bunu inkâr etmiyoruz, tabiî büyük 
desaaayeye, büyük bankalara elbette ihtiyaç var
ılır 4 fakat küçük sermayelerin de yaşıyabilmesi 
elbette lâzımdır, bugün orta safhasında, yani bir 
istihale safhasında bulunan iktisadi kalkınma
mız karşısında küçük sermayelerin yok edilmesi 
zihniyetine bu bakımdan da taarruz etmek müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlar; bugün anonim şirket
ler korkunç ve büyük bir silâh olmuşlardır. Bu
gün medeni âlemde iktisadi ve ticari inkişafta 
anonim şirketlerin mevcudiyetinin büyük rol oy
nadığı kabul edilmekle beraber gerek Türkiye'de 
gerekse iktisaden gelişmemiş demokratik memle
ketlerde küçük sermayelerin de büyük sermaye
ler yanında korunması mecburiyeti henüz vardır. 
O halde icabederse birinci mâruzâtımın hulâsası 
olarak derim ki, Hükümetin getirdiği zihniyet 
ancak gelecek devirler için makbul olabilir. Fa
kat bugünkü mutavassıt istihale devresinde ise 
Türkiye'nin küçük barikacıklarının yaşaması lâ
zımdır; bunun için bu maddeye ne koymak la
zımsa sayın encümenin bunu düşünerek geriye 
aldığı hükümlere bunu ilâve etmesini istirham 
ederim. 

Mâruzâtımın ikincisi muhterem arkadaşlarım, 
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Türk Ticaret Kanununda merci, Ekonomi ve Ti
caret Vekâletidir. Bu kanunda ise merci balansı 
vardır; müstakar bir merci yoktur. 

Evvelâ 5 nci maddenin en sonundaki cümle
sinde «Maliye ve Ticaret Vekâletlerine lüzumlu 
malûmat verilir» diye iki merci gösterilmiştir. 
Ondan sonra 6 ncı maddenin sonunda, Maliye Ve
kâletince izin verilir ama, Ticaret Vekâletinin 
mütalâası alınarak, denmiş, izin yetkisini Maliye 
Vekâletine atfetmiştir. Daha sonra arkadaşla
rım, 7 nci maddede Ticaret Vekâletinden mezu
niyet istihsal etmek mecburiyetindedir; Ticaret 
Vekâleti Maliye Vekâletinden muvafakat alır 
demiştir ki, tamamiyle bundan evvelki madde
nin aksine bir salâhiyet iddiasıdır. 

Sonra muhterem arkadaşlar, 9 ncu maddede 
izin için yetki îçra Vekilleri Heyetine kadar çık
mıştır. İcra Vekilleri Heyeti 11 nci maddede de 
ve ilerde de zikrediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 Ocak 1957 de me
riyete giren Türk Ticaret Kanunu hükümlerin
den evvel 865 sayılı eski Ticaret Kanunumuza 
göre buna ancak İcra Vekilleri Heyetinin salâ
hiyeti vardı. Yani anonim şirketler kurma izni 
verme salâhiyeti icra Vekilleri Heyetinde idi. 
1 Ocak 1957 de T. T. K. Mad. 273 te bu salâhi
yet Ticaret Vekâletine verildi. Esbabı mucibe 
denmişti ki, izinin icra Vekilleri Heyeti ile bir 
alâkası yoktur. Sadece bir formalite olarak im-
zalıyacak, bu da zaittir. Esas kompetan Ticaret 
Vekilidir. Binaenaleyh Ticaret Vekâletinin izin 
vermesi icabediyor diye yeni Ticaret Kanunu 
273 ncü maddesinde tasrih etmiştir. Hattâ aynı 
kanunun 299 - 300, 386, 389 ncu maddelerinde 
de yine izin yetkisi Ticaret Vekâletinindir. Şim
di biz ne yapıyoruz; şimdi biz bu zihniyetten 
tekrar rücu ediyoruz; yani eski Ticaret Kanunu
nun 865 nci maddesine rücu ediyoruz, icra Ve
killeri Heyetine kadar gitsin diyoruz. Ama bunu 
da kesin demiyoruz ve iki vekâlet arasında yet
ki balansı yapıyoruz. Ben şimdi bu hususu bu 
nevi hatanın başlangıcı bu maddede olduğu için 
zikrediyorum. Bu işte sarih prensip konsun. Ya 
Maliye Vekâleti izin yetkisine maliktir, zira pa
ra işidir, onu alâkadar eder, desin. Veyahut 
(ehemmiyet ve özellisine binaen Türk Ticaret 
Kanununun ruhu hâkimdir) densin veya (hayır 
bu, icra Vekilleri Heyetini alâkadar eder) diye
rek oraya bağlansın. Ama bir maddede o vekâ-
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lete, bir maddede bu vekâlete, bir maddede ic
ra Vekilleri Heyetine gidilirse bir ter%ddüt hâsıl 
olacak ve bu da tatbikatta bizi tatmin etmiye-
cektir. Türk Ticaret Kanununda 273 ncü madde 
bunu tasrih ediyor. Bu madde de tasrih etsin. 
T. T. K. da 386 ncı madde de gene esas olan, 
Ticaret Vekâletinin iznidir, der. O halde ya o 
prensipi anonim şirkettir diyerek orada zaruri 
tanıyalım. Yok, hayır, bu para işidir diye o pren
sipten ayrılıyorsak bununla Ticaret Vekâleti 
alâkadar olmasın; diyelim. Zira ilgili vekâlet bu
nun için bir umum müdürlük, bir şube müdür
lüğü, personel ayıracaktır. Ne diye bunları tav
zif edelim? Bu vesileyle 6 ncı defa arz etmeye 
mecburum, bir kanun tanzim ederken, o kanun
la alâkalı, yaşıyan diğer kanunları tetkik etmek 
lâzımdır. Ben şimdi altıncı defadır ki, bu nokta
ya parmak bastım. Mevcut mevzuatımızı tetkik 
etmeden yeni mevzuat getirmek doğru değildir, 
arkadaşlar. Hürmetlerimle. 

KElS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Asım tiren arkadaşımızı tebrik 
ederim, biz kendisini asker bilirdik, meğer ban-
kacıymış da... 

Ferid Melen arkadaşımız birkaç noktaya te
mas etti. Dedi ki, Maliye Vekili Hükümet tekli
finin hilâfına konuştu. Hükümet tasarısında bu 
madde, komisyonun kabul ettiği şekilde değil
dir. Ancak Hükümet bu maddede komisyona il
tihak etmiştir. Binaenaleyh encümenin kabul 
ettiği maddeyi savunmak Hükümet teklifinin 
aksine konuşutu gibi bir mütalâaya mesnet teş
kil etmez. 

Söylemediğim birçok şeyleri de bana izale 
ettiler. Küçük bankaların iş görmesine lüzum 
kalmamış, demişim. Bir kere küçük bankaların 
iş görmesine ihtiyaç kalmamıştır, demedim. Ban
kacılık bugünkü ihtiyaçlar muvacehesinde öyle 
bir merhaleye gelmiş bulunuyor ki, artık zayıf 
bünyeli, küçük teşkilâtlı, cılız ve her kasabada 
ayrı ayrı kurulan küçücük bankalar yerine kuv
vetli, geniş teşkilâtlı, sağlam bünyeli bankacılı
ğa gitmek mecburiyetindeyiz, dedim. 

İkincisi, Asım Eren demin bir şeyler söyledi: 
Totoliter imişiz, otoriter imişiz... Bunlar bizim 
partinin, bizim Hükümetin malı olan vasıflar de
ğildir. Bu vasıflar Halk Partisine yaraşan va
sıflardır. Kendilerine bırakıyorum, 
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Küçük bankacılığı tasfiye edecek, deniyor, 

Mevcut bankaları kapatmıyoruz ki... İki arka-
|- dağımız, Said Bilgiç ve Reşat Akşemsettinoğlu, 
I küçük bankaların sennâyesi hakkında bir tak-' 
; rir verdiler. Komisyon da bunu muvakkat madde 
| halinde, tasarının son kısmında mütalâa etmek 
| üzere, kabul etti. O halde tasfiye; ediyoruz sözü 

nereden çıktı1 Hiç alâkası yok. , 
Arkadaşlar; asit mesele şuradan çıkıyor ': 

j Bankacılık ucuz bir ticâret şubesi değildir. Pa,T 
halı bir ticaret şubesidir, masraflı bir ticaret 

| şubesidir. Arkadaşımız tabiî bankaların, vekâ
lete olan müracaatlarını faiz ve komüsy onlar hu
susunda ne gibi taleplerde bulunduklarını bilme
dikleri için zannediyorlar ki, köşe başında banka 
açmakla bu işler halledilir. Geçenlerde de arz et
tim; küçük sermaye ile kurulmuş bankaların da
ha kuruluş anında, bu sermayeleri, kira ile mef
ruşat masraflarına kâfi gelmez. Herkes istediği 
miktar sermaye ile istediği yerde banka mı kur
sun arkadaşlar? Biz, bankanın memurunu dahi 
düşünmeye mecburuz. Bankaların sabah akşam 
benden Umum Müdür talebinde bulunduklarım 
biliyorlar mı? Bugün bankacılık hakikaten güç
tür. Geniş teşkilât için, yetişmiş bol memur is-

j ter. Aksi takdirde az yetişmiş memurlarla banka
cılık yapmak güçtür. Neticede banka zarar görür 
ve nihayet, titizlik göstermeden, açılacak bir 
kredinin, yapılacak bir muamelenin sonunda ban
kanın zararlı çıkacağını da hesaba katmak lâzım
dır. Bankacılık sahasını serbest bırakalım, bıra
kalım ama, banka ehil olmıyan memurları alır ve 
işe girişirse, zararlı çıkar. Bir bankayı da; ister 
zarar et, istersen kâr et, diye kendi haline bira-

I kamayız. Çünkü orada halkın mevduatı vardır. 
Bir bankanın zedelenmesi, memlekette akis ya
par. Her hangi bir ticaret kolunda, bir tüccarın 
sarsılması mahallî kalabilir, sadece alacaklıları 
arasında akis yapabilir. Fakat bir bankanın sar
sılması sadece kendi muhiti içinde akis yapmaz. 
Bütün memleket içinde akis yapar, memleketin 
iktisadi hayatı hakkında derhal birtakım yanlış 
mütalâalara sebebolur. Onun için Asım Eren 

• arka daşımızm dediği gibi, bankaları diğer bütün 
ticaret şubeleriyle, bir kabzımallıkla müsavi ola
rak mütalâa etmek, bankacılığın ticaret âlemin-

. deki hususiyetini, iktisadi ve malî hayattaki ehem
miyetini nazara almamak yanlış bir görüştür. Ar
kadaşımın buradaki mütalâası külliyen yanlıştır. 

I Bankacılık, her hangi bir ticaret kolu ile, bir ke-
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reste alışverişi ile, bir bakkaliye ticareti ile mü
savi telekki edilemez... Bakkaliye ticareti yapmak 
için kurulan bir anonim şirket ile bankacılık , 
yapmak için kurulan bir anonim şirket müsavi \ 
tutulamaz. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız, büyük şehir
lerde şube ve ajansların tekasüf ettiğini ileri sü
rüyorlar, Çemişkezek'te neden bir şube açmıya-
lınij diyorlar. Çemişkezek'te de şube açılmasını 
hakikaten isteriz. İstanbul'da belki yirmi banka
nın şubesi vardır, yine İstanbul'da birçok banka
nın beşer, onar şubeleri mevcudolduğu halde ça
lışabiliyorlar. Çemişkezek'te bir ikinci şube açtığı
mız zaman kaç kişi para yatırır acaba? Banka
lar istanbul'da tevdiat toplıyabildiği halde Çe
mişkezek'te bir banka ne kadar tevdiat toplıya-
bilir. En büyük ticaret ve iş muhiti olan İstan
bul'da bankalar yaygın şube ve ajans teşkilâtı ile 
mevduat toplarlar ve onun bir kısmını Çemişke
zek'te kullanırlarsa fena mı etmiş olurlar? Elbet
te iyi etmiş olur. Bizde halen bankalar, mevdua
tın bulunduğu yerlere akmaktadırlar. Bankaların ; 
İstanbul'da tekasüf etmesinin bir sebebi, İstanbul'
da çok mevduat toplamak imkânını bulmalarm-
dandır. Eğer bu bankalar kâr etmeseler, iş yapa
maz olsalardı, bu şube ve ajanslarının mühim bir 
kısmını elbette tasfiye ederlerdi. Onun için İs
tanbul'da beşe kadar olanı tek şube, ondan sonra
kileri müstakil şube telâkki ederek onlar için ay
rı ayrı sermayeler arıyalım, denmesini ben doğ
ru görmedim. 

Asım Eren arkadaşımız demin bir noktaya 
temas ettiler. Maden Kanununun tefsiri konu
şulurken; «Totaliter ve Devletçilik» tâbirlerini 
kullandılar. Ben temenni ederdim ki, arkadaşı
mız verilen izahattan sonra, bu tefsirin niçin ge
tirildiğini anladıktan sonra, bu totaliter ve ̂ dev
letçiliği tâbirlerini tekrar kullanmamış olsunlar*. 
Sonra, arkadaşımızın birçok hatalı mütalâaları 
var. Bunlar üzerinde fazla durnııyacağım. Arz 
ettiğim gibi, demek istiyor ki, her hangi bir ti
caret kolu ile bankacılığın arasında hiç fark 
yoktur. Ticaret Kanunu anonim şirket hakkın
da hüküm koymuştur, bir anonim şirket açan 
bankalarla diğer anonim şirketlerin farkı yok
tur, diyor. Ben bunun üzerinde durmayı zait 
addediyorum. Çünkü, bunun münakaşası yapıl
maz. Bankacılığı bu şekilde telâkki edene cevap 
verilmez ve üzerinde münakaşa etmeye değmez. 

Ondan sonra arkadaşımız, açık söyliyeyinı, 
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meslekleri olmadağı, bankacılığın nasıl bir tica
ret şubesi olduğu hakkında esaslı bilgileri de 
olmadığı için birtakım hatalı mütalâalarda bu
lundular. Bunların münakaşası dahi yapılamaz^ 
üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. 

Zannedersem bu maddeyi, encümen muvak
kat madde halinde de kabul etmiştir. Bunun 
hakkında başkaca bir mütaMa serdetmiyeeeğim. 

REİS — Necmeddin Önder. 
NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlar, bu madde hakkındaki konuş
maların kâfi olduğuna kaani değilim. Daha ev
vel söz sıram geldiği halde feragat etmiştim. 
Fakat bu feragatimden sonra konuşan Hasan 
Tez arkadaşımın burada beyan ettiği bâzı mü
talâalar ve onu takibeden muhalefet hatibi ar
kadaşlarımızın gene bu mesele hakkındaki bâzı 
noktai nazarları bendenizi bu hususta bâzı ma
ruzatta bulunmaya mecbur bıraktı. 

Muhterem arkadaşlar, meselenin esası üze
rinde benden evvel konuşan encümen sözcüsü 
arkadaşım ve Sayın Maliye Vekili kâfi derece
de izahatta bulundular. Mesele, küçük banka, 
büyük banka esasından ve bunlara tatbik edi
lecek hükmün farkından neşet etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir defa müdafaası 
yapılmak istenen mahallî küçük bankalar 1923 
senesi ile 1925 senesi arasında kurulmuşlardır. 
Göynük Bankası ve Esnaf Bankası gibi bâzı 
yeni tesisler istisna edilirse bunların hemen hep
si daha o tarihlerde, Ziraat Bankasının dahi bir 
ajansının açılmadığı, buralarda tefecilerin es
nafı kasıp kavurduğu zamanlarda, meydana ge
tirilmişlerdir. Ve bunların sermâyeleri 100 bin, 
150 bin, 200 bin lira gibi mütevazi rakamlar
dır. Hem de bu rakamlar tesisleri zamanındaki 
sermayeleri değildir. Kurulurken bunların ser
mayeleri, aşağı - yukarı 50 şer bin lira idi, Bilâ-
hara Bankalar Kanununda, ödünç Para Verme 
Kanununda yapılan tadiller neticesinde bir 
miktar yükseltme, tezyidi sermaye yapmak sure
tiyle bugünkü seviyelerine erişmişlerdir. İşin se-
yiri dahi gösteriyor ki, bankaların hususiyeti, ma
hiyeti zamanın şartlarına göre değişik bir mâna 
ifade etmektedir. Burada daha evvel ifade edil
diği gibi, hakikaten bugün 100 bin, 200 bin, 300 
bin lira sermayeli bankaların mevcudiyetlerini 
idame ettirmelerine imkân yoktur. Bu nevi ban
kalar Avrupa'da daha ziyade kooperatif teşek-
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külleri vasıf ve hüviyetinde meydana gelmekte \ 
ve hizmet görmektedirler. Filhakika aralarında 
küçük mahallî bankalar vardır, İtalya'da bu şe
kilde 1 200 tane küçük mahallî banka vardır, is
viçre'de de böyledir ve binlercesi vardır. Ama 
bunların mahallî şartları bizim mahallî şartları
mıza uymaz. Biz beş veya yedi kişilik yapı koo
peratiflerini dürüst Mr şekilde sevk ve idare ede
miyoruz. Bankayı kooperatif şeklinde memleketi
mizin iktisadi, içtimai şartlan bakımından tesisi
ne muktedir olamayız. 

Şimdi bu vaziyet muvacehesinde bankaların 
kabul edildiği gibi ve encümenin teyidettiği gibi 
müesses bulunan bankaların asgari 500 bin lira 
sermaye ile mevcudiyetlerini idame ettirmeleri 
mecburiyeti vardır. Şimdi elimde bir cetvel var, 
bu bankaların ekserisinin faaliyetlerini gösteri
yor. Açtıkları krediler bir sene zarfında 40 bin 
lira, 140 bin lira 70 bin lira ve sairedir. Elimde 
bir cetvel var, bu cetvel de kârları gösteriyor. 9 
bin lira, 12 bin lira, 8 bin lira... Şimdi Ticaret 
Kanunumuz bir anonim şirketin asgari 500 
bin lira ile kurulmasını kabul ettiğine göre, bir 
âmme hizmeti karakterini taşıyan bankaların el
bette bundan daha dun bir sermaye ile kurulma
sını tecviz etmemek lâzımdır. 

Sonra Asım Eren arkadaşımız, eski Ticaret 
Kanununa atıfla beyanda bulundu. Yeni Ticaret 
Kanunumuzda Anonim şirketlerin asgari 500 bin 
lira sermaye ile kurulmasının mümkün olduğuna 
göre daha çok âmme müessesi karakterini taşıyan 
bu müesseselerin de elbette sermayelerinin kuv
vetli olmasını kabul etmek zarureti vardır. Bir 
başka mesele; eğer 500 bin lira ile muhtelif yer
lere bundan sonra banka kurulması isteniyorsa 
bunu Halk Sandığı şeklinde meydana getirmek 
mümkündür. Halk Bankası, Halk Sandığı Kanu
nu, belediyelerin iştirakiyle mahallî sermaye ye
kûnu 500 bin lira ile orada müstakil Halk Sandı
ğı kurulabileceğini kabul etmiştir. Bunun arka
sında halk finansör müessesesi vardır. Bunu 
krediler kanaliyle takviye etmek suretiyle muhi
tine daha faydalı olabilir. 

Hasan Tez arkadaşımız, esnafa açılan kredi
lerin 495 lira olduğunu söylediler. Arkadaşımız 
esnaf kredisiyle alelûmum bankaların açık kredi
si şeklindeki muamelelerini birbirine karıştır
makta. 495 - 500 lira kredi alelûmum bankala
rın açık kredileri, memur veya müsteşar için te-
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minatsız olarak çift imza ile verilen paradır. Ama 
teminat mukabilinde, banka mevzuatı dâhilinde 
esnafa kredi vermek elbette mümkündür. Bunlar 
için binlerce misal ortaya koymak mümkündür. 

Şimdi burada bu suretle bir hakikat yanlış 
ifade edilmektedir, bunu tavzihe lüzum görüyo
rum. Kaldı ki, Hükümetin esnafa yardım etme
diği, bu yolda kâfi derecede alâkadar olunmadı
ğı yolunda Hasan Tez arkadaşımızın beyanları 
oldu. 

REÎS — Mevzua girmenizi rica ederim. Ma
liye Vekiline ait cevabı olduğu için ona müsama
ha ettim, sadet dâhilinde kalmanızı rica ederim. 
(Sağdan, bravo, Reis Bey!, sesleri.) 

NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — 2 500 
lira esnaf kefalet kooperatiflerinden, ayrıca da 
Halk Bankasının kredisinden istifade etmektedir
ler. Devlet her yıl bütçesinden 10 milyon lira 
takviye etmek suretiyle esnafa müteveccih olan 
Devletin alâka ve yardımı, bunlara teşmil edil
miş ve genişletilmiş bulunmaktadır. 

Birkaç şubesi vardır, dediler; halbuki Halk 
Bankasının, 40 küsur şubesi vardır. Her sene 8 -10 
şube açmak suretiyle de bütün vilâyet merkezlerin
de faaliyete geçecektir, bunu arz etmeyi faydalı 
telâkki etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen defa yine mü
temadiyen sevimli arkadaşımız Hasan Tez ta
rizlerde bulunurlar. Burada Mandalinci, Çelik-
baş gibi diğer eski vekil arkadaşlarımız vardır. 
Onlar da iyi bilirler; yapılan hizmetler hususun
da vekillere esnaf adına şükranlarını arz eden 
bu arkadaşımızdır. Burada Hasan Tez... 

REİS — Rica ederim Beyefendi, şahsiyatı 
lütfen bırakınız. 

NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Bu da 
sevimli arkadaşımızın öbür yüzüdür. 

REİS — Kifayet takriri vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bankalar Kanununun 6 ncı maddesinin gö

rüşülmesi tavazzuh etmiştir. Kifayetini arz ve 
rica ederim. 

Konya Mebusu 
Ömer Şeker 

REÎS -— Buyurunuz, Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ban

kalar Kanununun birçok maddeleri formaliteler
le alâkalıdır. Bu maddelerin kolay, hattâ müza-
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keresiz geçeceği tabiîdir. Fakat, üzerinde konuş
tuğumuz madde, bu kanun lâyihasının temel 
maddelerinden biridir. Bunun, kifayeti müzake
re takriri ile konuşulmasına mâni olunması, ve
ya konuşulmasında hâsıl olacak vuzuhun önlen
mesi, bizatihi lâyihayi zedeliyebilir. Bu bir.. 

İkincisi; Büyük Meclisin hakikaten §u anda 
nisabı kalmamıştır. Bu madde diğer maddelere 
benzemiyor. Bunun kabulü, tadili, kanunun bel
kemiği olması itibariyle mühimdir. Bu itibarla 
bu madde üzerindeki mâruzâtımızı ve Sayın Ve
kilin ve mazbata muharririnin verdiği izahlara 
karşı izahlarımızı dinlemenizi veyahut Meclisin 
ekseriyetinin mevcudolduğu bir celsesinde mad
denin müzakeresinin tamamlanmasına, izninizi 
rica ederim. Bu bir arzu değil, bu maddenin bün
yesinin icabıdır. 

Takdiri Yüksek Heyetinize bırakıyorum. 

1. — Sivas Mebusu Süleyman özsever'in, Si
vas vilâyetinin bâzı nahiyelerindeki sulh mah
kemelerinin ne sebeple ilga edildiğine dair sua
line Adliye Vekili Esat Budakoğlu'nun tahriri 
cevabı (7/150) 

12 . V. 1958 . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Adliye Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Süleyman özsever 

Masrafsız, süratle, suhuletle adaletin tevzii 
mülâhazasiyle mukaddema Sivas vilâyetinin 
Suşehri kazası Ağvanis, Hafik kazasının îpsile 
ve Yıldızeli kazasının Belcik nahiyelerinde ihdas 
edilen Sulh mahkemelerinin bu kere alman bir 
kararla ilga edüdiği öğrenilmiştir. Hangi sebep 
ve zarurettir kn, Adliye Vekâletini böyle bir 
karar almaya sevk etmiştir? 
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ASIM EREN (Niğde) — Bir sataşma vardır; 

söz istiyorum. 

REÎS — Riyaset bir sataşma olmadığına ka-
anidir. 

Efendim; Dahilî Nizamnamenin 144 ncü 
maddesi, «bütün müzakereler, üçte iki ekseriyet 
meşrut olmıyan hususlarda, hazır bulunan aza
nın mutlak ekseriyetiyle kararlaşır» der. Onun 
için bendeniz kifayeti müzakere hususunu He
yeti Celilenin kararına arz edebilirim. Bundan 
sonraki husus için düşüneceğim. 

Kifayeti müzakere takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayeti 
müzakere kabul edilmiştir. 

13 Haziran Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,04 

VE CEVAPLARI 

T. O. 
Adliye Vekâleti 

Z. î. U. Müdürlüğü 9 . VI . 1958 
Büt. Malî 

özel : 22211 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin* 

Knunlar Müdürlüğü ifadeli 14 . V . 1958 ta
rih ve 150 - 7/1287 - 4807 sayılı yazıları karşı
lığıdır : 

Sivas vilâyetinin Suşehri kazasına bağlı Ağ
vanis, Hafik kazasına bağlı îpsile ve Yıldızeli 
kazasına bağlı Belcik nahiye Sulh mahkemeleri 
hakkında Sivas Mebusu Süleyman özsever 
tarafından verilen tahrirî sual takriri tetkik 
edilmiş ve cevabı aşağıda arz edilmiştir. 

Ağvanis nahiyesinde münferit Sulh mahke
mesi teşkilâtı mevcut iken 1957 senesinde bu 
mahkemeye 170 dâva intikal ettiğinden ve 
kadro durumu bu miktar iş için hâkim tahsis 
ve tâyinine elverişli olmadığından 8 . IV , 1958 

6. — SUALLER VI 

TAHRİRÎ SALLE1 
6. - SUALLER VE CEVAPLAR 



İ : 79 11.6 
tarihinde emsali "nahiye-mahkemeleriyle birlik
te lağvedilmiştir. 

îpsile ve; Beleik nahiyelerindeki Adliye teş
kilâtı lâğvedilmiş olmayıp hâlen mevcut bu
lunmaktadır. Ancak personel durumu bu yer
lere de hâkim tâyinine elverişli olmadığından 
bu ve emsali nahiyeler teşkilâtının de peyderpey 
ilga edilmesi prensiboiarak kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyetin takrir sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakollu 

2. — Van Mebusu Sait Erdinç'imi, Van vilâ
yetine bağlı Muradiye kazasında okul yaptırma-
ya teşebbüs etmiş olan derneğe bu yıl ne kadar 
yardım yapılacağına dair sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/151) 

* 13 . V . 1958 

liüyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Maarif Ve

kili tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi 
« 

saygılarımla rica ederim. 

Van Milletvekili 
Sait Erdinç 

19Ö8 C : İ 
Soru : Maarif Vekâleti Bütçesinin ortaokul 

binası yaptıran derneklere yardıma ait 743/10 
tertibinden Van iline bağlı Muradiye ilçesinde 
okul yapmaya teşebbüs etmiş olan derneğe bu 
yıl ne miktar yardım yapılacaktır? 

T. O. •• 
Maarif Vekâleti 7 Haziran 1958 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 1194 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine v... 
I "imimi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden 

yıkan 15 Mayıs 1958 tarih ve 1,151-1294-4834 sa
yılı yazıları karşılığıdır: 

Van Mebusu Said Erdinç, tarafından verilen 
tahrirî sual takririne ait cevap ilişik olarak su
nulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 

Van vilâyetine bağlı Muradiye kazasında' or
taokul yaptırmak üzere kurulan derneğe 1958 
malî yılı içinde 15 000 lira verilmiştir. 

*<( 

T. B. M. M. Matbaa** 



Devre : XI I 
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Maden Kanununun 1 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve iktisat Encümeni mazbatası (3 /221) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 72 - 55/1735 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6309 sayılı Maden Kanununun 1 nci maddesinde zikredilen Bor Tuzu ve Borasit mürekkebatı-
mn Bor madenine, Bor madeninin de Bor Tuzu ve Borasite teşmili bakımından mezkûr maddenin 
tefsiri hakkındaki Sanayi Vekâletinin 16 . V . 1958 tarihli ve 3/1118 sayılı yazısının ve ilişiğinin 
suretleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

Sanayi Vekâletinin 16.V.1958 tarihli ve Hukuk Müşavirliği 3/1118 sayılı yazısı suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

6309 sayılı Maden Kanununun 1 nci maddesinde tabiatta sâf, mürekkep veya mahlut halde bu
lunan, yeraltı veya yerüstü işletmesiyle elde edilebilen ve bu kanuna göre maden sayılan madde
ler arasında Borasit ve Bor Tuzu ayrı maden olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

Maden Kanununun 1 nci maddesinin tedvininde gözetilen gaye mümkün olduğu kadar tadadı 
sisteme gitmek suretiyle bir sahadaki madenlerin cinslerine göre ayrı birer hak mevzuu yapılabil
melerini temindir. Mezkûr maddenin başındaki (Tabiatta sâf, mürekkep veya mahlut halde bulu
nan yeraltı veya yerüstü işletmesi ile elde edilebilen ve bu kanuna göre maden sayılan maddeler 
aşağıda gösterilmiştir.) ifadesinde bir cins madene ait bütün filizlerin (cevherlerin) işletilmesinin 
o cins madene ait hakkın şümulü dahilinde kaldığını tasrih içindir. (Meselâ: Manganez diye veri
len bir hak manganez madeninin tabiatta bulunan ve Manganez madeni istihsalinde kullanılan bü
tün mürekkebatma şâmildir.) Aynı kanunun aynı maddesinde hususi şartlar altında tabiatta sâf 
olarak da raslana'bilen «Demir» elemanı namı altında Manyetit, Hematit, Limonit v. s. gibi demir 
mürekkepleri ifade edilmiş olduğu ve aynı hususun Alüminium, Kurşun, Krom v. s. gibi eleman
ların mürekkepleri için de varidolduğu görülmekte ve arama muamelelerinin gayesi olan asıl ma
den elemanının ismi zikredilmekle bu mürekkeplerin de kasdedildiği ve bilmukabele bu mürek
keplerin isimleri zikredilmekle asıl maden elemanlarının anlaşıldığı müşahede edilmektedir. 

Maden Kanununun 12 nci maddesinde de arama ruhsatnamesinin bir cins maden için verilece
ği ve mahlut olarak zuhur eden veya jeolojik teşekkülü birlikte işletilmesini zaruri kılan maden
lerin de aynı ruhsatnamenin şümulüne gireceği tasrih olunmuştur. 

Bu hükümler muvacehesinde, Maden Kanununun birinci maddesinde zikredilen (Borasit) için 
verilecek hakkı takaddüm Bor elemanına taallûk eden bir müracaat olması lâzımgelmektedir. Ay
nı surette (Bor Tuzları) için verilecek bir hakkın da Bor Tuzlarından biri olan Borasite de şâmil 
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olması en tabiî bir keyfiyettir. Nitekim bu şekilde yani her hangi bir maddenin yalnız bir cevherini 
zikretmek suretiyle yapılan müraeaatlerde de cevherin maddei asliyesini teşkil eden ve kanunda. 
tasrih edilen madenin cinsini zikretmek suretiyle ruhsatname hakları verilmektedir. 

Borasit ve Bor Tuzu, Bor elemanının meydana getirdiği mürekkeplerden yalnız ikisidir. Tabi
atta bu elemanın diğer mürekkepleri de mevcuttur. (Kolemanit, Üleksit, Pandermit, Boraks, Ker-
nit ve Sasolit) Bor elemanına tabiatta hiçbir zaman saf olarak raslanamaz. Bu esas eleman ancak 
muhtelif şekil ve surette tabiatta tekevvün etmiş bulunan mürekkebatmdan sınai muameleye tâbi 
tutulmak suretiyle elde edilir. Bor mürekkebatnım aranması ve işletilmesi münhasıran Bor asli 
elemanını elde etmek maksadına matuftur. 

Şu izahattan ve ilişik rapor münderecatmdan anlaşılacağı üzere gerek tuz şeklinde, gerekse 
diğer bir tarzda tekevvün etmiş olan Bor mürekkebatmdan ancak Bor elemanı elde edilebildiğine 
göre kanunda aynı maddei asliyenin istihsaline elverişli mürekkebattan ikisini teşkil eden Bor 
Tuzu ve Borasitin zikredilmiş olması ve tekerrürden ibarettir. 

Kanunun bu sarahati karşısında bu mevzuda her hangi bir ihtilâf kazai mercie intikal ettiği tak
dirde bunların ayrı maden olarak kabul edileceğinden hiç şüphe etmemekteyiz. Ancak maddenin yal
nız bu sarahatine dayanılarak yekdiğerinden tefriki asla bahis mevzuu olmıyan borasit ve bortuzu 
aynı maden imiş gibi kabul edilecek olursa tatbikatta aynı saha üzerinde aynı madeni aramaktan 
meydana gelecek ve şimdiden tahmin edilemiyecek halli imkânsız birtakım ihtilâfların doğmasına 
sebebolaeağı gibi aynı zamanda Maden Kanununun 14 ncü maddesiyle vaz'olunan umumi prensi
be de aykırı olacaktır. 

Bu durum muvacehesinde Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan Maden Kanu
nunun 1 nci maddesinin, Bor Tuzu ve Borasit tâbirlerinin Bor'u ve bilmukabele Bor tâbirinin de 
Bor Tuzu ve Borasiti şâmil ve mutazammm bulunduğu şeklinde tefsirine zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla bu hususta gerekli muamelenin bir an evvel itmamına emir ve müsaadelerini saygı
larımla arz ederim. 

Sanayi Vekâleti Vekili 
S. Yırcalı 

15 . V . 1958 

MADEN TETKİK VE ARAMA ENSTİTÜSÜ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ 

Bor madeni hakkında fennî rapor 

«Bor» arzımızda saf olarak bulunmıyan unsurlar arasında olup tabiatta muhtelif kimyevi mürek
kepler halinde zuhur etmektedir. Bor ihtiva ettiği bilinen minerallerin sayısı 60 ı geçmekte ise de 
bunlardan mineralojik adları ve kimyevi formülleri aşağıda gösterilenler rantabl maden yatakları teş
kil etmekte ve ekonomik değer taşımaktadır. 

Kolemanit (Colemanite) 2 Ca O. 3 B2 08. 5 H2 O 
Üleksit (Ülexite) 2 Ca O. Na, O. 5 B2 Oa 10 H2 O 
Pandermit (Pandermite) 5 Ca O. 6 B2 03 . 10 H2 O 
Boraks (Borax) Na2 O. 2 B2 Oa. 10 H2 O 
Kernit (Kernite) Na2 O. 2 B2 Os. 4 H2 O 
Boraist (Boracite) 6 Mg O. 8 B2 Os Mg Cl2. B2 0 3 

Sasolit (Sassolite) B2 Oa. 3 H2 O 

Kanunda ayrı ayrı zikredilmeyip bor tuzları namı altında kasdedilen yukardaki bor mürekkep
leri son zamanlarda yapılan ilmî tetkiklere göre basit tuzlar olmayıp «Okso - kompleks» 1er olarak 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 127 ) 



— 3 — 
Zaten jeolojik teşekkülü itibariyle de yukarda ismi geçen bor mürekkeplerinden Kolemanit, mem

leketimizde Kütahya Emet kazasmdaki yataklarda da tesbit edildiği üzere kanunda tasrih edilen 
«Kaya, tuzu, tuzla tuzu olarak çıkarılan magnezyum, potasyum, sodyum, bor tuzları gibi tuzlardan 
büsbütün başka bir teşekkül halinde tezahür edebilmektedir. Yukarda yine ismi geçen, kanuna gö
re, bor tuzu addedilmesi lâzımgelen «sasolit» (borikasit) bir tuz değil, yalnız bir asittir; ve kanun 
dışı kalmaktadır. 

Cari Maden Kanununun birinci maddesinde bu kanun hükümlerine tâbi tutulan «madenlerin» ta
dat yoliyle tarifi esası kabul edilmiş ve ona göre bir tarif yapılmıştır. Kanunun metnine «maden» 
den kasdın «maden cevheri» ve kısmen de «cndüstriel mineraller» olduğu ve bunlar sayılırken de 
iki esasa dayanıldığı anlaşılmaktadır. 

1. İçindeki muayyen bir «unsur» bakımından değer taşıyan cevherleri; misal : Demir, bakır, 
kurşun, krom, volfram, kalay, zirkonyum, titanyum. 

2. Haiz oldukları fizikî veya kimyevi özellikleri bakımından muayyen bir «mürekkep» veya mu
ayyen bir kristal şekli olarak değer taşıyan mineral veya mineraller karışımı, terkip ve terkipler 
karışımı; misal : Kuvartz kristalleri, grafit, taş kömürü, amyant, zımpara, mika, lüle taşı, elmas. 

Yukarda birinci grupa giren madenlerin cevherleri metalurjik kimyevi veya benzeri muamele
lere tâbi tutularak tabiattaki bulunuş terkipleri veya mineralojik şekilleri bozulmak suretiyle «esas 
unsuru» ya sâf olarak elde edilmektedir, demir, bakır ve uranyumda olduğu gibi; yahut da krom ve 
manganezde olduğu gibi esas unsurlarının diğer maden halitalarına veya endüstriel mamullere ka
rıştırılması sağlanmaktadır. 

îkinci grupa giren cevherlerin kıymetleri tabiattaki bulunuş terkiplerinden, mineralojik şekillerin
den veya başka türlü fizikî özelliklerinden ileri gelmektedir. Tabiatta bulundukları hal ve şekiller 
esas itibariyle bozulmaksızın ıslâh edilerek kullanılır veya istihlâk olunur. İhtiva ettikleri unsurlar
dan hiç biri başlıbaşma bir kıymet ifade etmez. 

Tabiatta bulunan bor mineralleri birinci grupa' giren maden cevherleri arasında olup bunların 
ehemmiyet ve ekonomik değerleri ihtiva ettikleri «Bor» unsurundan ileri gelmektedir. Muhtelif bor 
cevherlerinden ancak bir tipini ifade eden kanundaki «bor tuzu» veya «borasit» ten maksat bunla
rın ihtiva ettiği bor unsuru olduğu gibi, Maden Kanunu muvacehesinde «bor» diye yapılan arama 
ruhsat müracaatlerinden maksat da bor ihtiva eden cevherlerdir. Bu sebeple «bor» için arama veya 
işletme hakkı teessüs etmiş bir sahaya «bor tuzu» veya «borasit» aramak üzere başkalarına ayrıca 
bir hak tanınmaması lâzımgelir. 

Tek. Amel. Şb. Md. Fen Heyeti Başkanı 
Yüksek Mühendis Maden Etüd Şb. Md. Yüksek Maden Mühendisi 

Doç. Dr. Sadrettin Alpan Doç. Dr. Jeolog Melih Tokay Mahmut R. Mutuk 

. Uzman Dr. Jeolog 
O. de WijI,-erslooth 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Esas No: 3/221 
Karar No: 11 

.29 . V . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Maden Kanununun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi, ilgili Hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bor unsuru tabiatta saf olarak meveudolma-
yıp muhtelif kimyevi terkipler halinde bulunmak
tadır. Bu unsurun 60 kadar mürekkebi olup bun
lardan yalnız altısı rantabl maden yatakları ha
linde teşekkül etmekte ve ekonomik değer taşı
maktadır. 

Bor unsurunun bu mineralleri veya cevherleri 
jeolojik teşekkül itibariyle primer ve segonder 
olarak iki ana tipe ayrılmaktadır. Primer yatak
lar pandermit ve kolemanit gibi tabiatta doğru
dan doğruya teşekkül etmekte, segonder olanlar 
ise göllerde veya lagünlerde tebahhurat sonunda 
ikinci teşekkül safhası olarak meydana gelmek
tedir. 

Maden Kanununun birinci maddesinde bor 
cevherine «Bor tuzu» ve ayrıca «Borasit» olarak 
atıf yapılmaktadır. Bor tuzu tâbiri yalnız segon
der tip maden yatağı teşekkülünü ve borasit tâ
biri ise yalnız primer bir cins bor minerali ifade 
etmektedir. Bu durum karşısında borasitten baş
ka primer teşekküllü maden yatakları kanunun 
hükmü dışında kalmaktadır. 

Bütün bu tip cevher veya minerallerin istihsa
linden maksat ihtiva ettikleri bor unsurudur. Bu 
gibi minerallerin isimleri zikredilmek suretiyle 
yapılan arama müracaatlerinden maksat da esas 
olarak bor unsurunun elde edilmesidir. 

Cari Maden Kanununda bir sah ava bir cins 

maden için ve bir tek şahsa arama veya işletme 
hakkı tanınmıştır. Halen bor için muhtelif isim
ler altında müracaatler yapıldığı ve aynı saha 
üzerinde hakikatte bir cins maden için muhtelif 
şahısların ayrı ayrı arama ATeya işletme yapmaları 
gibi, kanunun ruhuna ve esas prensibine tam ami
le aykırı bir duruma düşüldüğü müşahede edil
mektedir. 

Binaenaleyh, bor tuzu ve borasit tâbirlerinin 
Boru ve bilmukabele Bor tâbirinin de 'bor tuzu, 
borasit ve diğer bilcümle bor cevherlerine teka
bül eden mürekkebata şâmil ve mutazammm bu
lunduğu aşikâr olduğundan Maden Kanununun 
birinci maddesinin mevzu ile ilgili kısmının başka 
türlü tefsirine mahal görülmediği neticesine va
rılmıştır. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygıyla sunulur. 

iktisat Encümeni 
Reisi 

istanbul 
N. Âli Sav 
Afyon K. 

N. Topcuoğlu 
imzada bulunamadı 

Bolu 
K. Kocaeli 

imzada bulunamadı 
Giresun 

T. inanç 
Zonguldak 

C. Z. Aysarı 

M. M. 
Zonguldak 
S. Basol 
Amasya 

İV. §. Ndbel 

Edirne 
S. Par soy 

Siird 
S. Bedül-
istanbul 

/. Altabev 

>>-«« 
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